
EDITAL TERRITÓRIO CULTURAL

Projeto Estruturante para o Desenvolvimento 
Territorial da Cultura



OBJETIVO

Promover o desenvolvimento cultural de 
forma descentralizada, incentivando a implantação 
de modelos de gestão cultural que promovam a 
sustentabilidade das ações de desenvolvimento nos 
Territórios de Identidade do Estado da Bahia. 



PROPOSTA DO EDITAL

� Seleção de 26 Projetos Culturais Estruturantes 
para o Desenvolvimento Territorial da Cultura.

� O total de recursos disponíveis para este Edital é 
R$ 7,8 milhões. Cada projeto/território poderá 
receber até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

� O projeto deve ser apresentado por pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 



ÁREAS TEMÁTICAS

Os projetos podem ser inscritos em pelos menos uma das 
seguintes áreas:

� expressões artísticas (artes visuais, teatro, circo, dança, música e 

literatura); 

� culturas populares (tradição oral, artesanato, manifestações culturais, 

medicina tradicional, ervas e curas tradicionais); 

� grupos étnico-culturais (culturas indígenas, cultura afro-descendente, 

cultura cigana); 

� patrimônio material (bens culturais, educação patrimonial e museus);

� pensamento e memória (arquivos, bibliotecas, leitura e livros);

� audiovisual e radiodifusão;

� culturas digitais;

� formação cultural; 

� cooperação e intercâmbio cultural. 



AÇÕES TRANSVERSAIS

Os projetos poderão ainda envolver ações transversais 
com outras áreas do conhecimento e da vida social:

� educação; 

� meio ambiente; 

� turismo; 

� saúde; 

� economia solidária; 

� juventude;

� agricultura;

� tecnologia;

� esportes;

� outras. 



CONCEITOS

� Território de Identidade: regionalização espacial adotada pelo 

Governo da Bahia baseada nas características sócio-econômicas, 
políticas, culturais e geo-ambientais, resultante do agrupamento 
de municípios e associado ao sentimento de pertencimento da 
população. (Anexo I – Territórios de Identidade da Bahia)

� Projeto Estruturante para o Desenvolvimento Territorial 

da Cultura: proposta de atuação em um Território de Identidade 
que promova o desenvolvimento humano através da cultura e que 
resulte ou incentive ações de longo prazo, auto-sustentáveis e 
continuadas.



MAPA DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE
01 IRECÊ
02 VELHO CHICO
03 CHAPADA DIAMANTINA
04 SISAL
05 LITORAL SUL
06 BAIXO SUL
07 EXTREMO SUL
08 ITAPETINGA
09 VALE DO JIQUIRIÇÁ
10 SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
11 OESTE BAIANO
12 BACIA DO PARAMIRIM
13 SERTÃO PRODUTIVO
14 PIEMONTE DO PARAGUAÇÚ
15 BACIA DO JACUÍPE
16 PIEMONTE DA DIAMANTINA
17 SEMI-ÁRIDO NORDESTE II
18 AGRESTE DE ALAGOINHAS / LITORAL  NORTE
19 PORTAL DO SERTÃO
20 VITÓRIA DA CONQUISTA
21 RECÕNCAVO
22 MÉDIO RIO DE CONTAS
23 BACIA DO RIO CORRENTE
24 ITAPARICA
25 PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU
26 REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR



O QUE É UMA AÇÃO ESTRUTURANTE?

O projeto a ser apresentado deverá desenvolver as 

seguintes dimensões: 

� a(s) cadeia(s) produtiva(s) da cultura (criação, produção, 

formação, difusão, circulação e consumo de bens culturais), 

relativamente a(s) áreas(s) cultural(is) escolhida(s) para o 

projeto;

� as redes de comunicação, a troca de experiências, o fluxo de 

informações entre os municípios do Território de Identidade;

� a valorização e a difusão da diversidade da cultura local;



� redes de cooperação cultural, inclusive de economia 

solidária;

� a economia da cultura visando a geração de trabalho e 

renda;

� meios de acesso da população do território à produção e ao 

consumo de bens culturais;

� ações voltadas para um público em situação de 

vulnerabilidade social;

O QUE É UMA AÇÃO ESTRUTURANTE?



� ações nas comunidades rurais dos municípios;

� ações integradas da cultura com outras áreas de 

conhecimento e da vida social: educação, meio ambiente, 

turismo, saúde, economia solidária, juventude, agricultura, 

relações étnico-raciais, tecnologia e esporte, dentre outras;

� modelo de gestão compartilhada;

� parcerias institucionais.

O QUE É UMA AÇÃO ESTRUTURANTE?



� Os projetos deverão levar em consideração as prioridades 

eleitas nos Encontros Territoriais realizados como 

etapa da II Conferência Estadual de Cultura. 

(Anexo II - Prioridades Temáticas dos Territórios de Identidade) 

O QUE É UMA AÇÃO ESTRUTURANTE?



PRIORIDADES TEMÁTICAS DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE
Fonte: II Conferência Estadual de Cultura

Sistemas CulturaisFormação CulturalPlanos de Cultura
Metropolitana de 
Salvador

Artes visuaisSistemas CulturaisCulturas PopularesMédio Rio de Contas

Bens CulturaisSistemas CulturaisTeatroLitoral Sul

Afro-descendentesMuseusCulturas PopularesItapetinga

MúsicaCulturas PopularesTeatroItaparica

Bibliotecas / 
Culturas DigitaisPlanos de CulturaCulturas Populares 

/ MuseusIrecê

Afro-descendentes
Cooperação e Intercâmbio 
CulturalBens CulturaisExtremo Sul

TeatroEducação PatrimonialCulturas PopularesChapada Diamantina

Planos de CulturaAfro-descendentes / Culturas 
Populares / Sistemas CulturaisDançaBaixo Sul

MúsicaCinemaTeatroBacia do Rio Corrente

TeatroBens CulturaisMúsicaBacia do Paramirim

Bibliotecas
Formação Cultural / Sistemas 
Culturais / TeatroCulturas PopularesBacia do Jacuípe

Culturas PopularesCooperação e Intercâmbio 
Cultural

Formação CulturalAgreste de Alagoinhas / 
Litoral Norte

Prioridade 03Prioridade 02Prioridade 01Território de Identidade



PRIORIDADES TEMÁTICAS DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE
Fonte: II Conferência Estadual de Cultura

TeatroFormação Cultural / Rádio 
Pública/ ComunitáriaMúsicaVitória da Conquista

Formação Cultural / 
Sistemas CulturaisBibliotecaCulturas PopularesVelho Chico

Culturas DigitaisAfro-descendentesCulturas PopularesVale do Jiquiriçá

TeatroFormação CulturalCulturas PopularesSisal

Sistemas CulturaisCulturas PopularesTeatro / 
BibliotecasSertão Produtivo

Culturas PopularesTeatroSistemas CulturaisSertão do São Francisco

Afro-descendentes / 
MúsicaTeatroCulturas PopularesSemi-Árido Nordeste II

Planos de CulturaTeatroCulturas PopularesRecôncavo

Cooperação e 
Intercâmbio CulturalBibliotecasCulturas PopularesPortal do Sertão

Culturas PopularesSistemas CulturaisTeatroPiemonte Norte do 
Itapicuru

Sistemas CulturaisCulturas PopularesTeatroPiemonte do Paraguaçú

MúsicaSistemas CulturaisCulturas PopularesPiemonte da Diamantina

Bens CulturaisBibliotecasTeatroOeste Baiano

Prioridade 03Prioridade 02Prioridade 01Território de Identidade



QUEM PODE PARTICIPAR?

Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, 

domiciliada ou estabelecida no Estado da Bahia a, pelo menos, 03 

(três) anos e que tenha entre suas finalidades estatutárias, o 

exercício de atividades culturais, tais como:

� Associações

� Sindicatos

� Cooperativas

� Fundações privadas

� Instituições tituladas como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIPs)

� Organizações Sociais (OS) 

� O proponente sediado no Território de Identidade receberá 02 (dois)   
pontos extras na média final e terá preferência em caso de empate com   
outro proponente não sediado no Território.



QUEM NÃO PODE PARTICIPAR?

� Pessoa física.

� Órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

� Instituições com fins lucrativos.

� Entidades do Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senac e Senar)

� Instituição que esteja inadimplente com a Fazenda Pública 

Estadual ou com prestações de contas de projetos já financiados 

pelo Estado.

� Instituição que tenha em seu quadro servidores públicos 

estaduais ou integrantes das comissões julgadoras do Fundo de 

Cultura da Bahia – FBCA e FazCultura, inclusive parentes até 

segundo grau.

� Instituição que tenha projetos financiados pelo FCBA e 

FazCultura ainda em curso em 2008.  



INSCRIÇÃO

PERÍODO: 01 de Setembro à 20 de Outubro de 2008.

LOCAL

� Via Correios, por Sedex ou serviço similar de entrega, com Aviso de 
Recebimento (A.R) e data de postagem até 20 de outubro. 

� Protocolo da Secretaria de Cultura (de segunda à sexta das 9h às 12h e 
das 14h às 17h30).

Edital Território Cultural – Projetos Estruturantes para o 
Desenvolvimento Territorial da Cultura

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - SECULT
Superintendência de Cultura - SUDECULT

Av. Tancredo Neves, 776, Edifício Desenbahia – 8º andar,
Bloco A – Pituba, Salvador –Bahia

CEP: 41.820-904

DISPONIBILIZAÇÃO DOS FORMULÁRIOS/DOCUMENTOS

� Sede da Secretaria de Cultura   
� Site da Secretaria de Cultura (www.cultura.ba.gov.br/territoriosculturais)



COMO PARTICIPAR DO EDITAL?

� Cada instituição poderá inscrever apenas 01 (um) 

projeto por Território de Identidade.

� Cada Território de Identidade poderá ser contemplado 

com 01 (um) projeto.

� O Território poderá ser contemplado com mais de um 

projeto quando: houver remanejamento de vagas pela   

não classificação de projetos em outros Territórios e     

desde que o mesmo tenha obtido maior pontuação em 

relação aos demais.



COMO PARTICIPAR DO EDITAL?

Preenchendo o Formulário de Apresentação de Projetos Culturais
(Anexo III a e Anexo III b), que deve ser entregue em 01 (uma) via impressa e 
em 01 (uma) via em formato digital (CD), com as seguintes informações:

a) Título;
b) Identificação do proponente;
c) Local (is) previsto(s) para a realização;
d) Descrição do projeto;
e) Justificativa;
f) Objetivos;
g) Metas a atingir;
h) Público-alvo;
i) Etapas de execução e cronograma;
j) Ficha técnica, com indicação do número total de profissionais envolvidos;
k) Modelo de gestão.
l) Estratégias de divulgação;
m) Metodologia de avaliação de resultados;
n) Orçamento;
o) Plano de acesso e/ou distribuição;
p) Quadro de distribuição e/ou comercialização de produtos culturais (se houver);
q) Atividade (s) de formação e/ou intercâmbio (descrita no objetivo contendo: 

carga horária, metodologia, disciplinas, ementas e público-alvo);



COMO PARTICIPAR DO EDITAL?

Documentos para inscrição:

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e cópia de RG e CPF do 
representante legal da Instituição;

b) Cópia de comprovante da sede do proponente. São válidos documentos 
como conta de água, luz, telefone e afins;

c) Cópia de Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrados (JUCEB ou 
cartório) e demais alterações, incluindo ata de designação do 
representante legal;

d) Carta(s) de anuência, devidamente assinada(s), dos principais envolvidos 
no projeto: responsável técnico, profissionais citados na ficha técnica. 
(Anexo IV)

e) Declaração de representante(s) legal(is), devidamente assinada, 
autorizando a participação de menor(es) de idade envolvido(s) na 
equipe de trabalho do projeto, se houver.



COMO PARTICIPAR DO EDITAL?

Documentos Complementares:

a) Currículo dos principais profissionais envolvidos; 

b) Material de realizações anteriores da instituição proponente do projeto, 

em cd-rom ou impresso, contendo a relação das atividades 

desenvolvidas, cópia de matéria(s) publicada(s) na imprensa, 

fotografia(s), vídeo(s), programa(s) e/ou cartaz(es).

c) Documentos indicados no Anexo V (documentação complementar por 

área temática) e Anexo VI (roteiro para projeto de pesquisa), de acordo 

com a natureza do projeto. 

d) Declaração da importância do projeto para os municípios do 

Território de Identidade emitidas pelos Prefeitos dos municípios que 

serão contemplados (Anexo VII)

e) Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre o projeto, 

à livre escolha e se houver.



COMO SERÃO SELECIONADOS OS PROJETOS?

A seleção das propostas será realizada em 2 (duas) etapas:

� ANÁLISE DE DOCUMENTOS

� ANÁLISE DOS PROJETOS



COMO SERÃO SELECIONADOS OS PROJETOS?

� ANÁLISE DE DOCUMENTOS

A Análise de Documentos tem caráter eliminatório e será 
realizada por Comissão de servidores da Secretaria de Cultura da
Bahia designada para este fim.

Caso os documentos exigidos não forem apresentados no 
prazo previsto ou tenham alguma irregularidade serão 
considerados inabilitados.

As relações dos proponentes habilitados e inabilitados
serão publicadas no Diário Oficial do Estado e no site 
www.cultura.ba.gov.br/territoriosculturais , em até 10 (dez) dias 
após o encerramento das inscrições.

Os recursos serão aceitos no prazo de 03 (três) dias corridos 
da publicação do D.O., através de Sedex com AR ou protocolado 
na Secretaria de Cultura.



COMO SERÃO SELECIONADOS OS PROJETOS?

� ANÁLISE DOS PROJETOS

A Análise de Projetos será realizada por uma comissão 
constituída por:

� 03 representantes da Secretaria de Cultura;
� 02 representantes indicados pelo Conselho Estadual de Cultura
� 01 representante de cada um dos seguintes órgãos:

� Secretaria de Planejamento (SEPLAN);
� Secretaria de Desenvolvimento e Integração 
Regional (SEDIR);

� Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura;
� Comitê Gestor dos Territórios do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário.



COMO SERÃO SELECIONADOS OS PROJETOS?

A Análise de Projetos será subsidiada por parecer 
técnico emitido por unidade da SECULT relacionada à área 
principal do objeto projeto:

� SUPROCULT - Superintendência de Promoção da Cultura 

(Economia da Cultura); 

� SUDECULT - Superintendência de Cultura (Gestão Cultural);

� FPC - Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória da Bahia;

� FUNCEB - Fundação Cultural do Estado da Bahia;

� IRDEB - Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia;

� IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico-Cultural da Bahia.

� Assessoria de Culturas Populares;



COMO SERÃO SELECIONADOS OS PROJETOS?

A comissão de Análise de Projetos selecionará os 
projetos de acordo com os seguintes critérios e pontuação 
(Anexo VIII – Critérios de Seleção e Julgamento):

1. Ação caracterizada como estruturante da cultura no Território 

(39.6 pontos). 

2. Avaliação do projeto (30 pontos). 

3. Abrangência Territorial – número de municípios do território   

envolvidos no projeto (19.9 pontos). 

4. Prioridades temáticas indicadas ou propostas selecionadas nos 

Encontros Territoriais de Cultura (10.5 pontos). 

TOTAL DE PONTOS: 100



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

3,60,0
Parcerias institucionaisk.

3,60,0
Modelo de gestão compartilhadaj.

3,60,0
Ações integradas da cultura com outras áreas de conhecimento e da vida 
social, conforme discriminação constante no item 1 (objeto)

i.

3,60,0
Ações nas comunidades rurais dos municípiosh.

3,60,0
Ações voltadas para um público alvo em situação de vulnerabilidade 
social

g.

3,60,0
Meios de acesso da população do território aos bens culturaisf.

3,60,0
A economia da cultura visando a geração de trabalho e rendae.

3,60,0
Redes de cooperação cultural, inclusive de economia solidáriad.

3,60,0
A valorização e a difusão da diversidade da  cultural localc.

3,60,0
A troca de experiências, a rede de informações e a ampliação de 
conhecimento da diversidade cultural, entre os municípios do Território 
de Identidade

b.

3,60,0
A(s) cadeia(s) produtiva(s) da cultura (criação, produção, formação, 
difusão, circulação  e consumo de bens culturais), relativamente à área 
escolhida para o projeto

a.

39,6 pontos

SIMNÃOAção caracterizada como estruturante da cultura no território, 
que desenvolve: 

1.

Pontuação 
máximaDistribuição de pontosCRITÉRIOS



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

5,03,31,70,0
Razoabilidade dos itens de despesas e seus 
custos

f.

5,03,31,70,0
Viabilidade de execução do projeto no prazo 
proposto

e.

5,03,31,70,0
Coerência entre proposta, cronograma e 
orçamento

d.

5,03,31,70,0
Potencial de sustentabilidadec.

5,03,31,70,0
Clareza e consistência da propostab.

5,03,31,70,0
Experiência dos principais profissionais 
envolvidos

a.

30,0 
pontos

MuitoSatisfatóri
o

PoucoAusenteAvaliação do projeto2.



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

19,9Adesão de 76 a 100% dos Municípios d.

14,9Adesão de 51 a 75% dos Municípios c.

10,0Adesão de 26 a 50% dos Municípios b.

5,0Adesão até 25% dos Municípios a.

19,9 
pontos

Nível 4Nível 3Nível 2 Nível 1
Abrangência territorial – número de 
municípios do território envolvidos 
no projeto

3.

3,50,0Prioridade 3c.

3,50,0Prioridade 2b.

3,50,0Prioridade 1  a. 10,5 
pontos

SIMNÃO
Prioridades temáticas indicadas ou propostas 
selecionadas nos Encontros Territoriais de Cultura

4.



COMO SERÃO SELECIONADOS OS PROJETOS?

� A pontuação máxima de um projeto será de 100 pontos. 

� A Comissão não selecionará projetos que não atendam aos 
critérios estabelecidos e não alcancem uma pontuação mínima
de 50 pontos.

� Serão considerados como critérios de desempate, para projetos 
que alcancem uma mesma pontuação dentro do território:

a) maior número de municípios envolvidos;
b) abrangência do público beneficiário;
c) proponente sediado no Território de Identidade.

� Em caso de não preenchimento da vaga por algum território, esta 
vaga será remanejada para o projeto, classificado como suplente, 
de maior mérito (pontuação) de outro Território de Identidade.

� Será atribuído 02(dois) pontos extras na média final, para o 
proponente sediado no Território de Identidade.



ONDE SERÁ DIVULGADO O RESULTADO?

� O resultado dos projetos selecionados e suplentes em 

ordem de classificação será publicado no Diário Oficial do 

Estado e no site:

www.cultura.ba.gov.br/territoriosculturais

� Das decisões da Comissão de Seleção caberá recurso 

dirigido ao Secretário de Cultura do Estado da Bahia, 

entregue na sede da secretaria no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do 

resultado no Diário Oficial do Estado. 



COMO SERÁ FEITO O CONVÊNIO?

Os proponentes selecionados deverão apresentar, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, a seguinte documentação para assinatura do Termo de 
Acordo e Compromisso – TAC (Anexo IX):

a) Comprovação de regularidade com o INSS/ Certidão Negativa de Débito (CND) 
– www.previdenciasocial.gov.br

b) Comprovação de regularidade com o FGTS/ Certidão de Regularidade Fiscal 
(CRF) – www.caixa.gov.br ;

c) Comprovação de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
– www.receita.fazenda.gov.br , www.sefaz.ba.gov.br ;

d) Cadastro de Contribuinte Municipal e/ou Estadual;

e) Cópia de balanço patrimonial e de demonstrações contábeis do último 
exercício;

f) Comprovante de abertura de conta corrente específica para o projeto, 
contendo nome do proponente, CNPJ, banco, nº da agência e da conta e data 
de abertura, que deve ser posterior à data da publicação do resultado deste 
Edital no DOE.



COMO SERÁ FEITO O CONVÊNIO?

� O projeto selecionado que não apresentar os 

documentos citados dentro do prazo estabelecido 

será desclassificado. 

� Em caso de desclassificação de projeto selecionado, 

será considerado como substituto o projeto indicado 

pela Comissão de Seleção, de acordo com a ordem 

classificatória, no mesmo Território e, caso não haja, 

aquele de maior pontuação independentemente da 

localização geográfica.



COMO SERÁ FEITO O REPASSE DO RECURSO?

a) 40% (quarenta por cento) em até 30 (trinta) dias após a 

publicação do extrato do TAC no Diário oficial do Estado;

b) 30% (trinta por cento) em até 30 (trinta) dias após a entrega 

dos Relatórios Parciais de Execução de Atividades e aprovação 

da Prestação de Contas da 1ª parcela, conforme item 7 deste 

Edital;

c) 30% (trinta por cento) em até 30 (trinta) dias após a entrega 

dos Relatórios Parciais de Execução de Atividades e aprovação 

da Prestação de Contas da 2ª parcela, conforme item 7 deste 

Edital.

O recurso de apoio será repassado através de depósito 

exclusivamente em conta corrente específica para o projeto, em 03 

(três) parcelas:



COMO SERÁ FEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS?

O acompanhamento e a avaliação do projeto 

serão realizados mediante apresentação de Relatórios 

Parciais e Finais de Execução de Atividades e de 

Prestação de Contas conforme Formulário de 

Prestação de Contas (Anexo X), disponível no site 

www.cultura.ba.gov.br/territoriosculturais



DÚVIDAS?

TELEFONES: 0800-2844089 

(71) 3116-4063 / 4088

E-MAIL: territoriocultural@cultura.ba.gov.br

SITE: www.cultura.ba.gov.br/territoriosculturais



BOM TRABALHO!


