
Editais	  Fundo	  de	  Cultura	  2012	  



Roteiro	  Oficina	  

1º	  Dia	  
	  
09h	  Apresentação	  Par3cipantes	  
	  

10h	  Editais	  2012	  –	  Informações	  Gerais	  
	  

12h	  Intervalo	  Almoço	  
	  

14h	  Exercício:	  Como	  transformar	  uma	  ideia	  em	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  projeto	  
	  



Roteiro	  Oficina	  

2º	  Dia	  
	  
09h	  Orientações	  para	  preenchimento	  do	  

formulário	  e	  orçamento	  
	  

12h	  Intervalo	  Almoço	  
	  

14h	  Exercício:	  Como	  elaborar	  propostas	  para	  os	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Editais	  2012	  
	  



Editais	  Fundo	  de	  Cultura	  2012	  

-‐	  Informações	  Gerais	  -‐	  



O	  que	  é	  edital?	  

Forma	  de	  divulgação	  de	  seleções	  públicas.	  	  
	  
Este	  instrumento	  vem	  sendo	  u3lizado	  pela	  
SECULT	  para	  tornar	  público	  processos	  
sele3vos	  para	  apoio	  a	  projetos,	  programas	  e	  
ações	  culturais	  e	  a	  propostas	  de	  residência,	  
intercâmbio	  e	  formação	  arVs3co-‐cultural.	  
	  



O	  que	  é	  Fundo	  de	  Cultura	  da	  Bahia?	  

É	  um	  mecanismo	  de	  financiamento	  de	  programas,	  
projetos	  e	  ações	  culturais	  administrado	  pela	  
Secretaria	  de	  Cultura	  e	  suas	  Unidades	  em	  parceria	  
com	  a	  Secretaria	  da	  Fazenda.	  
	  

Os	  projetos	  financiados	  pelo	  Fundo	  de	  Cultura	  serão,	  
preferencialmente,	  aqueles	  que,	  apesar	  da	  
importância	  e	  do	  seu	  significado,	  possuem	  baixo	  
apelo	  mercadológico,	  o	  que	  dificulta	  a	  obtenção	  de	  
patrocínio	  junto	  à	  inicia3va	  privada	  ou	  sua	  
viabilização	  pelo	  público	  pagante.	  



Quais	  as	  linhas	  de	  apoio	  do	  FCBA?	  

Apoio	  a	  InsLtuições	  Culturais:	  des3nada	  a	  
custear	  Plano	  de	  A3vidades	  Plurianual	  de	  
ins3tuições	  culturais	  privadas	  sem	  fins	  
lucra3vos.	  Alguns	  dos	  diferenciais	  desta	  linha	  
é	  o	  apoio	  de	  médio	  prazo,	  com	  
acompanhamento	  das	  a3vidades	  apoiadas	  e	  
esVmulo	  ao	  empreendedorismo.	  	  
	  

É	  regulamentada	  pela	  Portaria	  148/2009	  



Quais	  as	  linhas	  de	  apoio	  do	  FCBA?	  

Mobilidade	  ArOsLca	  e	  Cultural	  –	  apoio	  a	  
inicia3vas	  de	  residência,	  de	  intercâmbio	  e	  
difusão	  e	  de	  formação	  arVs3co-‐culturais	  no	  
Brasil	  e	  no	  exterior.	  	  
É	  regulamentada	  pela	  Resolução	  326/2012	  
	  

Eventos	  Calendarizados	  –	  visa	  consolidar	  agenda	  
anual	  de	  projetos	  culturais	  já	  realizados	  
periodicamente	  na	  Bahia,	  apoiando	  a	  realização	  
e	  potencializando	  a	  visibilidade	  dos	  projetos	  
como	  um	  todo.	  O	  evento	  terá	  que	  ter	  no	  mínimo	  
3	  (três)	  edições	  realizadas.	  
	  



Quais	  as	  linhas	  de	  apoio	  do	  FCBA?	  

Demanda	  Espontânea	  –	  des3nada	  a	  apoiar	  
projetos	  que	  não	  se	  encaixam	  nos	  editais	  
promovidos	  pela	  Secretaria	  de	  Cultura.	  
É	  regulamentada	  pela	  Portaria	  073/2012.	  	  
	  
	  
	  

Editais	  –	  foram	  lançados	  17	  editais	  setoriais	  
e/ou	  temá3cos.	  
	  



Como	  é	  feita	  a	  gestão	  dos	  editais?	  

SUPROCULT 

GABINETE 

FUNCEB 

SUDECULT IPAC 

FPC 

CCPI 

GESTÃO	  
COMPARTILHADA	  

UNIDADES	  
EXECUTORAS	  



Quais	  as	  principais	  mudanças	  dos	  
Editais	  2012?	  

Lançamento	  de	  editais	  setoriais	  sem	  categorias	  
	  
Maior	  liberdade	  para	  o	  proponente	  apresentar	  
suas	  propostas	  
	  
Possibilidade	  de	  diversificação	  do	  apoio	  
	  
Redução	  de	  documentos	  obrigatórios	  
	  
Resultado	  da	  seleção	  refleLndo	  melhor	  a	  demanda	  
	  



Onde	  estão	  disponíveis	  	  
os	  Editais	  2012?	  

SECULT:	  www.cultura.ba.gov.br	  	  

FUNCEB:	  www.funceb.ba.gov.br	  

IPAC:	  www.ipac.ba.gov.br	  

FPC:	  www.fpc.ba.gov.br	  	  

	  



O	  que	  será	  apoiado	  nos	  Editais	  2012?	  
EDITAL	   OBJETO	  

Culturas	  
Digitais	  

Propostas	  ou	  a3vidades	  que	  promovam	  o	  desenvolvimento	  
da	  cultura	  digital	  na	  Bahia.	  	  
Valor	  limite:	  R$	  150.000	  

Culturas	  
Iden3tárias	  

Propostas	  culturais	  que	  tenham	  por	  obje3vo	  a	  preservação	  e	  
a	  promoção	  das	  culturas	  iden3tárias	  afrobrasileira,	  ciganas,	  
indígenas,	  LGBT,	  sertaneja,	  de	  gênero	  e	  etária	  (infância,	  
juventude	  e	  idoso),	  entre	  outros.	  	  
Valor	  limite:	  R$	  40.000	  

Culturas	  
Populares	  

Propostas	  culturais	  protagonizadas	  por	  mestres,	  grupos	  e	  
ins3tuições	  pertencentes	  às	  culturas	  populares	  tradicionais	  
como	  forma	  de	  valorizar	  e	  promover	  a	  diversidade	  cultural	  
existente	  na	  Bahia.	  Valor	  limite:	  R$	  40.000	  



EDITAL	   OBJETO	  

Economia	  
Cria3va	  

Inicia3vas	  empreendedoras	  e	  inovadoras	  da	  sociedade	  civil	  
atuantes	  nos	  segmentos	  cria3vos,	  que	  possuam	  propostas	  
relacionadas	  a	  novos	  modelos	  de	  gestão,	  formação	  de	  
competências	  cria3vas,	  fortalecimento	  de	  redes	  
colabora3vas,	  apropriação	  de	  novas	  tecnologias,	  dentre	  
outras,	  que	  contribuam	  para	  desenvolvimento	  da	  economia	  
cria3va	  nas	  suas	  diferentes	  etapas	  dos	  ciclos	  de	  criação,	  
produção,	  circulação,	  distribuição,	  consumo	  e/ou	  fruição	  de	  
bens	  e	  serviços	  cria3vos.	  Valor	  limite:	  R$	  80.000	  

Formação	  e	  
Qualificação	  
em	  Cultura	  

Propostas	  que	  contemplem	  uma	  ou	  mais	  ações	  de	  formação	  
e	  qualificação	  em	  cultura	  com	  diferentes	  cargas	  horárias	  
(cursos	  de	  especialização,	  extensão	  e	  cursos	  livres)	  e	  sobre	  
temá3cas	  especificas.	  Valor	  limite:	  R$	  250.000	  



EDITAL	   OBJETO	  

Projetos	  
Estratégicos	  
em	  Cultura	  

Inicia3vas	  preferencialmente	  de	  caráter	  mul3disciplinar,	  
que	  contemplem	  ações	  estruturantes,	  abarcando	  diferentes	  
segmentos	  e/ou	  momentos	  do	  fazer	  cultural,	  com	  foco	  no	  
desenvolvimento	  cultural	  intermunicipal	  e/ou	  na	  atuação	  
em	  áreas	  que	  estejam	  sujeitas	  a	  intervenções	  de	  projetos	  
com	  impactos	  significa3vos.	  Valor	  limite:	  R$	  400.000	  

Publicação	  de	  
Livros	  por	  
Editoras	  
Baianas	  

Propostas	  de	  edição	  de	  livro	  ou	  coleção	  de	  autores	  baianos,	  
cuja	  temá3ca	  seja	  a	  cultura	  baiana	  em	  suas	  diversas	  
expressões.	  Valor	  limite:	  coleção	  R$	  60.000	  /	  livro	  R$	  
30.000	  

Setorial	  de	  
Museus	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  museus,	  que	  tenham	  como	  
obje3vo	  a	  preservação,	  valorização,	  pesquisa,	  inventário,	  
difusão,	  dinamização,	  qualificação	  da	  gestão	  e	  formação.	  
	  Valor	  limite:	  R$	  100.000	  



EDITAL	   OBJETO	  

Setorial	  de	  
Patrimônio	  
Cultural,	  
Arquitetura	  e	  
Urbanismo	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  patrimônio	  cultural	  
(material	  e	  imaterial),	  sí3os	  arqueológicos,	  arquitetura	  e	  
urbanismo,	  que	  tenham	  como	  obje3vo	  a	  preservação,	  
salvaguarda,	  restauração,	  valorização,	  pesquisa,	  
inventário,	  difusão,	  dinamização,	  formação	  e	  educação	  
patrimonial.	  Valor	  limite:	  R$	  150.000	  

Setorial	  de	  Artes	  
Visuais	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  artes	  visuais	  com	  o	  
obje3vo	  de	  es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  
do	  setor	  e	  ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  
áreas	  do	  conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  
predominante	  as	  artes	  visuais.	  Valor	  limite:	  R$	  100.000	  

Setorial	  de	  Circo	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  circo	  com	  o	  obje3vo	  de	  
es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  setor	  e	  
ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  áreas	  do	  
conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  predominante	  o	  circo.	  
Valor	  limite:	  R$	  50.000	  



EDITAL	   OBJETO	  

Setorial	  de	  
Dança	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  dança	  com	  o	  obje3vo	  de	  
es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  setor	  e	  
ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  áreas	  do	  
conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  predominante	  a	  dança.	  	  
Valor	  limite:	  R$	  150.000	  

Setorial	  de	  
Literatura	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  literatura	  com	  o	  obje3vo	  de	  
es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  setor	  e	  
ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  áreas	  do	  
conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  predominante	  a	  
literatura.	  Valor	  limite:	  R$	  100.000	  

Setorial	  de	  
Música	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  música	  com	  o	  obje3vo	  de	  
es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  setor	  e	  
ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  áreas	  do	  
conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  predominante	  a	  música.	  	  
Valor	  limite:	  R$	  200.000	  



EDITAL	   OBJETO	  

Setorial	  de	  
Teatro	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  de	  teatro	  com	  o	  obje3vo	  de	  
es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  setor	  e	  
ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  áreas	  do	  
conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  predominante	  o	  teatro.	  
Valor	  limite:	  R$	  200.000	  

Setorial	  de	  
Audiovisual	  

Propostas	  culturais	  na	  área	  audiovisual	  com	  o	  obje3vo	  de	  
es3mular	  os	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  setor	  e	  
ações	  que	  dialoguem	  com	  outros	  segmentos	  e	  áreas	  do	  
conhecimento,	  tendo	  como	  objeto	  predominante	  o	  
audiovisual.	  
Valor	  limite:	  longa-‐metragem	  R$	  1.500.000	  
	  demais	  propostas	  R$	  300.000	  



EDITAL	   OBJETO	  

Territórios	  
Culturais	  

Propostas	  que	  promovam	  o	  intercâmbio	  e	  a	  cooperação	  
entre	  mestres,	  ar3stas,	  agentes,	  produtores,	  espaços	  
culturais,	  comunidades	  e	  grupos	  culturais,	  pontos	  de	  cultura,	  
ins3tuições	  e	  en3dades	  culturais,	  ins3tuições	  de	  ensino,	  
entre	  outros,	  de	  diferentes	  municípios	  de	  um	  mesmo	  
Território	  de	  Iden3dade,	  es3mulando	  a	  cidadania	  cultural	  e	  
fomentando	  o	  diálogo	  entre	  os	  saberes	  e	  fazeres	  e/ou	  as	  
expressões	  culturais	  de	  cada	  Território.	  	  
Valor	  limite:	  R$	  40.000	  

ATENÇÃO:	  conforme	  legislação	  do	  FCBA,	  pessoas	  msicas	  poderão	  receber	  
apoio	  no	  valor	  máximo	  de	  150	  salários	  mínimos,	  o	  que	  equivale,	  atualmente,	  
a	  R$	  93.300,00.	  
	  



O	  que	  não	  pode	  ser	  apoiado	  nos	  
Editais	  2012?	  

•  Residência	  arVs3co-‐cultural	  fora	  do	  Estado	  e	  no	  
Exterior	  

•  Formação	  arVs3co-‐cultural	  fora	  do	  Estado	  e	  no	  
Exterior	  

•  Ações	  con3nuadas	  de	  insLtuições	  culturais	  
•  Eventos	  calendarizados,	  de	  periodicidade	  mínima	  
anual,	  com	  no	  mínimo	  03	  (três)	  edições	  executadas	  

•  Obras	  em	  edificações	  quer	  seja	  de	  qualificação,	  
reforma	  ou	  restauro	  



Quem	  pode	  parLcipar?	  

•  Pessoas	  msicas,	  maiores	  de	  18	  anos	  

•  Pessoas	  Jurídicas	  de	  Direito	  Privado,	  que	  
tenham	  por	  objeto	  o	  exercício	  de	  a3vidades	  
na	  área	  cultural	  

	  
REQUISITO:	  ter	  domicílio	  ou	  estabelecimento	  na	  
Bahia	  a	  no	  mínimo	  3	  (três)	  anos	  	  
	  



Quem	  não	  pode	  parLcipar?	  

•  Integrantes	  de	  Comissões	  dos	  Editais	  FCBA	  2012	  
•  Integrantes	  das	  Comissões	  do	  Fundo	  de	  Cultura	  
•  Integrantes	  da	  Comissão	  Gerenciadora	  do	  
Fazcultura	  

•  Servidores	  públicos	  estaduais	  a3vos	  
	  
Atenção:	  as	  vedações	  se	  aplicam	  a	  Pessoa	  Jurídica	  
no	  caso	  de	  um	  dos	  membros	  de	  sua	  diretoria	  ser	  
integrante	  de	  alguma	  comissão	  citada	  acima,	  ou	  
seja	  funcionário	  público	  estadual	  a3vo.	  

	  



Quais	  são	  os	  prazos?	  

•  Apresentação	  de	  propostas:	  
	  15	  de	  maio	  a	  15	  de	  junho	  de	  2012	  

	  
•  Início	  dos	  projetos	  a	  par3r	  de:	  
Projetos	  até	  R$	  100	  mil	  -‐	  16	  de	  setembro	  de	  2012	  
Projetos	  igual	  ou	  acima	  de	  R$	  100	  mil	  –	  26	  de	  
outubro	  de	  2012	  

	  

Os	  demais	  prazos	  podem	  ser	  verificados	  no	  Anexo	  I	  
	  



Como	  serão	  apresentadas	  	  
as	  propostas?	  

As	  propostas	  deverão	  ser	  enviadas	  pelos	  
Correios,	  através	  de	  SEDEX,	  ou	  serviço	  similar	  
com	  aviso	  de	  recebimento	  -‐	  AR	  
	  
NÃO	  haverá	  inscrição	  presencial	  
	  
O	  envelope	  deverá	  estar	  lacrado	  e	  idenLficado	  
com	  o	  nome	  do	  Edital	  e	  da	  Unidade	  Executora	  
responsável	  (conforme	  informações	  disponíveis	  
no	  preâmbulo	  do	  Edital	  e	  no	  item	  4	  –	  
Apresentação	  de	  Propostas)	  
	  



O	  que	  deverá	  ser	  apresentado?	  
Deverão	  ser	  preenchidos	  os	  arquivos	  disponíveis	  
no	  site	  www.cultura.ba.gov.br:	  
	  

•  Formulário	  de	  Apresentação	  de	  Propostas	  Culturais	  
2012,	  específico	  do	  edital	  

•  Planilha	  Orçamentária	  FCBA	  
•  Planilha	  Orçamentária	  Outras	  Fontes	  (quando	  
couber)	  

	  
Documentos	  Obrigatórios:	  
•  Currículo	  do	  proponente	  
•  CD	  contendo	  formulário	  e	  orçamentos	  



O	  que	  pode	  ser	  apresentado	  para	  
ajudar	  na	  avaliação	  da	  proposta?	  

Os	  proponentes	  devem	  incluir	  informações	  que	  
contribuam	  com	  o	  entendimento	  do	  projeto.	  	  
	  

O	  Anexo	  IV	  do	  edital	  contem	  documentos	  que	  são	  
recomendados	  para	  uma	  boa	  avaliação	  da	  proposta.	  
Estes	  documentos	  não	  são	  obrigatórios.	  
	  

Exemplos:	  
Montagem	  de	  teatro:	  texto	  ou	  argumento	  da	  peça	  
Gravação	  de	  CD:	  letra	  das	  músicas	  
Projetos	  de	  formação:	  ementa	  e	  conteúdo,	  metodologia	  
	  



Quantas	  propostas	  posso	  apresentar?	  

•  Nos	  editais	  da	  FUNCEB	  (artes	  visuais,	  audiovisual,	  circo,	  
dança,	  literatura,	  música	  	  e	  teatro)	  cada	  proponente	  
poderá	  apresentar	  duas	  proposta	  por	  edital	  

•  Nos	  demais	  editais,	  cada	  proponente	  poderá	  apresentar	  
uma	  proposta	  por	  edital.	  

•  CooperaLvas	  poderão	  apresentar	  mais	  de	  uma	  
proposta,	  desde	  que	  represente	  diferentes	  associados.	  

•  É	  possível	  se	  inscrever	  em	  mais	  de	  um	  edital.	  
Entretanto,	  cada	  proponente	  só	  poderá	  ter	  uma	  
proposta	  apoiada	  através	  dos	  editais	  2012.	  	  



Quais	  as	  responsabilidades	  do	  
proponente?	  

•  veracidade	  de	  todas	  as	  informações	  prestadas,	  que	  estarão	  
sujeitas	  a	  comprovação	  

•  manter	  o	  seu	  cadastro	  atualizado	  junto	  à	  SECULT	  e/ou	  
Unidade	  Executora	  

•  o	  acompanhamento	  de	  todas	  as	  etapas	  do	  processo	  sele3vo	  

•  observância	  quanto	  a	  eventuais	  prazos	  para	  atendimento	  de	  
solicitações	  da	  SECULT	  e/ou	  Unidade	  Executora	  

•  todas	  as	  despesas	  decorrentes	  de	  sua	  parLcipação	  no	  Edital	  
•  guarda	  de	  cópia	  da	  proposta,	  documentos	  e	  de	  todos	  os	  

anexos	  



O	  que	  acontecerá	  com	  a	  proposta	  	  
após	  ela	  ser	  apresentada?	  

A	  proposta	  passará	  pela	  Análise	  Prévia,	  
quando	  será	  verificado	  se	  esta	  apta	  a	  ser	  
inscrita	  no	  edital.	  
	  



O	  que	  será	  verificado	  	  
na	  análise	  prévia?	  

•  Data	  de	  envio	  da	  proposta	  -‐	  15	  de	  junho	  de	  2012	  
•  Apresentação	  de	  Formulário	  correto	  
	   	  Uma	  via	  impressa	  com	  todos	  os	  campos	  preenchidos	  

•  Apresentação	  da	  Planilha	  Orçamentária	  FCBA	  
	   	  Uma	  via	  impressa	  com	  todos	  os	  campos	  preenchidos	  

•  Apresentação	  de	  CD	  contendo:	  
	   	  Formulário	  e	  Orçamento	  

•  Apresentação	  de	  currículo	  do	  proponente	  



•  Adequação	  do	  objeto	  da	  proposta	  e	  do	  
proponente	  ao	  edital	  	  

•  Adequação	  dos	  valores	  de	  apoio	  solicitado	  aos	  
limites	  estabelecidos	  pelo	  edital	  

•  Início	  das	  a3vidades	  do	  Roteiro	  de	  Execução:	  
até	  R$	  100	  mil	  –	  a	  par3r	  de	  16	  de	  setembro	  2012	  	  
acima	  R$	  100	  mil	  –	  a	  par3r	  de	  26	  de	  outubro	  2012	  

	  

O	  que	  será	  verificado	  	  
na	  análise	  prévia?	  



Como	  será	  a	  tramitação	  da	  proposta?	  

APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTA 

ANÁLISE 
PRÉVIA 

(Inscrição) 

ANÁLISE 
MÉRITO 

(Comissão) 

PUBLICAÇÃO 
RESULTADO 

PRÉ-
SELEÇÃO 

SOLICITAÇÃO 
AJUSTES E 
ENTREGA 

DOCUMENTOS 

ANÁLISE 
AJUSTES E 

DOCUMENTOS 

HOMOLOGAÇÃO 
SELEÇÃO 

ASSINATURA 
TAC 



Como	  a	  proposta	  será	  avaliada?	  

As	  propostas	  serão	  avaliadas	  por	  Comissão	  
designada	  para	  o	  Edital	  composta	  por	  membros	  
da	  Sociedade	  Civil	  e	  do	  Poder	  Público	  Estadual,	  
mantendo-‐se	  como	  princípio	  o	  número	  ímpar	  e	  
maioria	  de	  membros	  da	  sociedade	  civil	  
	  
Na	  formação	  da	  comissão,	  será	  considerada	  a	  
atuação	  na	  área	  do	  Edital,	  experiência	  em	  
projetos	  culturais	  e	  a	  capacidade	  de	  avaliar	  
propostas	  dos	  diversos	  elos	  da	  rede	  produ3va	  do	  
setor	  
	  



Para	  avaliação	  a	  Comissão	  observará:	  
	  

•  Os	  critérios	  estabelecidos	  no	  Anexo	  III	  do	  Edital	  
•  As	  diretrizes	  da	  Polí3ca	  Estadual	  de	  Cultura	  
•  A	  descentralização	  das	  ações	  no	  Estado	  
•  A	  promoção	  da	  diversidade	  de	  expressões	  
culturais	  

	  
	  	  

	  

Como	  a	  proposta	  será	  avaliada?	  



Onde	  será	  publicado	  o	  resultado?	  

Diário	  Oficial	  do	  Estado	  –	  DOE	  
	  

Sites:	  
	   	   	  SECULT:	  www.cultura.ba.gov.br	  	  

	  

	   	   	  FUNCEB:	  www.funceb.ba.gov.br	  
	  

	   	   	  IPAC:	  www.ipac.ba.gov.br	  
	  

	   	   	  FPC:	  www.fpc.ba.gov.br	  	  

	  



O	  que	  acontecerá	  se	  a	  proposta	  for	  
pré-‐selecionada?	  	  

O	  proponente	  receberá	  comunicado	  oficial	  da	  
Unidade	  Executora	  que	  indicará	  os	  documentos	  
e	  ajustes	  no	  plano	  de	  trabalho	  necessários	  para	  
assinatura	  do	  Termo	  de	  Acordo	  e	  Compromisso	  
(TAC).	  
	  

O	  proponente	  terá	  o	  prazo	  de	  15	  dias	  a	  par3r	  da	  
data	  de	  envio	  do	  comunicado	  para	  fazer	  a	  
entrega	  dos	  documentos	  e	  ajustes.	  Caso	  não	  
cumpra	  o	  prazo	  será	  desclassificado.	  



O	  que	  é	  TAC?	  

O	  Termo	  de	  Acordo	  e	  Compromisso	  -‐	  TAC	  é	  
o	  documento	  a	  ser	  assinado	  pelo	  
proponente	  e	  pela	  SECULT,	  no	  qual	  estão	  
descritas	  todas	  as	  obrigações	  e	  regras	  que	  
devem	  ser	  observadas	  para	  a	  correta	  
execução	  do	  projeto,	  tais	  como:	  pagamento	  
das	  parcelas,	  obrigações	  do	  proponente,	  
prazo	  para	  apresentação	  da	  prestação	  de	  
contas,	  dentre	  outras.	  	  
	  



Como	  tenho	  informação	  sobre	  o	  que	  
é	  necessário	  para	  assinatura	  do	  TAC?	  

Os	  documentos	  necessários	  referem-‐se	  a	  
iden3ficação	  do	  proponente	  (RG,	  CPF,	  CNPJ),	  
cer3dões	  de	  regularidade	  com	  as	  fazendas,	  
comprovante	  de	  abertura	  de	  conta	  corrente,	  
entre	  outros.	  	  
	  

Eles	  estão	  descritos	  no	  Item	  7	  do	  Edital	  e	  no	  
Anexo	  IV.	  



Quando	  e	  como	  o	  recurso	  será	  
repassado?	  

Primeira	  parcela:	  	  de	  acordo	  com	  o	  cronograma	  
de	  desembolso	  constante	  do	  Anexo	  II	  do	  TAC	  
	  

Parcelas	  seguintes:	  após	  cumprimento	  pelo	  
proponente	  das	  condições	  estabelecidas	  no	  TAC,	  
em	  cláusula	  LIBERAÇAO	  DOS	  RECURSOS	  FINANCEIROS	  	  
	  

ATENÇÃO:	  nos	  dois	  casos	  o	  repasse	  está	  
condicionado	  a	  autorização	  da	  SEFAZ	  de	  
execução	  orçamentária	  e	  financeira	  para	  o	  
Fundo	  de	  Cultura	  



Como	  Lrar	  dúvidas?	  

Entre	  em	  contato	  com	  a	  Unidade	  
Executora	  do	  edital	  através	  dos	  contatos	  
disponíveis	  no	  preâmbulo	  do	  Edital.	  



Editais	  Fundo	  de	  Cultura	  2012	  

-‐	  Exercício	  1	  -‐	  	  
Como	  transformar	  uma	  ideia	  	  

em	  projeto	  



Perguntas	  Norteadoras	  

O	  que	  é	  o	  projeto?	  O	  que	  se	  pretende	  fazer/realizar?	  
Onde	  ele	  será	  realizado?	  
Para	  quem	  se	  des3na?	  
Para	  que	  desenvolver	  esta	  ação	  ou	  produto?	  
Por	  que	  realizar	  este	  projeto?	  
Quando	  ele	  será	  realizado?	  
Como	  ele	  será	  executado?	  
Quem	  faz	  parte	  do	  projeto?	  
Quanto	  custa	  o	  projeto?	  	  
	  



Quadro	  Referência	  
PERGUNTA FORMULÁRIO 

O	  que	  é	  o	  projeto?	  O	  que	  se	  pretende	  
fazer/realizar? 

Resumo,	  Descrição	  e	  Metas 

Onde	  ele	  será	  realizado? Resumo,	  Descrição	  e	  Metas 

Para	  quem	  se	  des3na? 
Resumo,	  Descrição,	  Metas	  (es3ma3va	  
de	  público)	  e	  Plano	  de	  Distribuição	  de	  
Produto 

Para	  que	  desenvolver	  esta	  ação	  ou	  
produto? 

Obje3vos 

Por	  que	  realizar	  este	  projeto? Jus3fica3va 
Quando	  ele	  será	  realizado? Descrição,	  Metas	  	  Roteiro	  de	  

Execução 
Como	  ele	  será	  executado? Descrição	  e	  Roteiro	  de	  Execução 
Quem	  faz	  parte	  do	  projeto? Ficha	  Técnica 
Quanto	  custa	  o	  projeto?	   Orçamento 


