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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 223/2020 

Interessado Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

OBJETO: 

SELEÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEIVIPRESAS E PEQUENAS 
EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
COMUNITÁRIAS PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 
2° DA LEI FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 -- "ALDIR BLANC" -- AÇÕES 
EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N°6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

Data: 09 de dezembro de 2020 	'T 



Atenciosamente, 

azans Berbert) 
Secretária Muni~«e 	ta, Es orte e Lazer 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

002608 ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 09 de dezembro de 2020. 

C.I. 154/2020 — Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

De: Secretária Municipal do Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer 

Oberval Calazans Berbert 

Para: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Assunto: Abertura de Procedimento Administrativo para Prestação de Serviços. 

Prezado Senhor, 

Considerando o que preconiza a Lei Federal n°. 14.017/2020 que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; 

Considerando especificamente o art. 2°., inc. III da referida Lei Federal que trata da aplicação dos 
recursos financeiros para editais, chamadas públicas, 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 à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou 
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais; 

Considerando por fim a imensa dificuldade que o setor artístico tem enfrentado por conta das 
restrições impostas pelo isolamento social por conta da Pandemia do novo Coronavírus; 

Solicitamos de V. S°. Abertura de procedimento administrativo para, SELEÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS PARA RECEBIMENTO DO 
SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 2° DA LEI FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE 
JUNHO DE 2020 - "ALDIR BLANC" - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL 
DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO 
N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 
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Una (BA), 09 de dezembro de 2020. 

C.I. 099/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria da Fazenda 	 Ziuender Zulmir Capato 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer visando a 
SELEÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 
PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 2° DA LEI FEDERAL 
N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020— "ALDIR BLANC" — AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO 
SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO 
DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Solicito informações deste Setor quanto 
à existência de dotação orçamentária considerando o corrente exercício para a realização 
referida despesa. Segue em anexo Termo de Referencia com as quantidades necessárias 
conforme requerimento da Secretaria. 

Atenciosamente, 

TIAGO BIRSCH N ER 
Prefeito Municipal 



rio da Fazenda 
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Una (BA), 09 de dezembro de 2020. 

C. I. 109/2017 - SEC. FAZENDA 

De: 	Secretaria das Finanças 	 Ziuender Zulmir Capato 

Para: Departamento de Contabilidade 	Fábio Chagas de Almeida 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da Secretaria Municipal Turismo, Cultura, Esporte e Lazer com objetivo de 
SELEÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 
PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 2° DA LEI FEDERAL 
N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020- "ALDIR BLANC" - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO 
SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO 
DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Solicito informações deste Setor quanto a 
existência de dotação orçamentária considerando o corrente exercício para a realização referida despesa. 
Segue em anexo Termo de Referência com as quantidades necessárias conforme requerimento da 
Secretaria. 

Atenciosamente, 
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002611 

Una (BA), 09 de dezembro de 2020. 

C. I. 0059/2020 - COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE 

De: 	Departamento de Contabilidade Fábio Chagas de Almeida 

Para: Secretaria da Fazenda 	 Ziuender Zulmir Capato 

Assunto: Disponibilização de Dotação Orçamentária 

Prezado Senhor, 

Em atenção à comunicação interna de V. Sr°., visando atender o pedido de , SELEÇÃO 
DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 
PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 2° DA LEI FEDERAL 
N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020- "ALDIR BLANC" - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO 
SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO 
DECRETO LEGISLATIVO N°6, DE 20 DE MARÇO DE 2020, segue informação deste setor quanto 
a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2020, no intuito de empenho 
da referida despesa, conforme especificação abaixo: 

Órgão: 23 -Secretaria Municipal do Turismo,Cultura,Esporte e Lazer - Unidade: 23 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - Projeto/Atividade: 
232313122122.027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL - CULTURAL - 
33504300000 - Subvenções Sociais - 2027430000 - Fonte de Recurso - 00 

\,Ate ciosamente, 

-FÁBIO-CM-GA 
Coordenador de Contabilidade 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

002.612 ESTADO DA BANIA 

Una (BA), 09 de dezembro de 2020. 

C. I. 110/2020 - SEC. FAZENDA 

De: 	Secretaria da Fazenda 	 Ziuender Zulmir Capoto 

Para: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Prezado Senhor, 

Conforme a pesquisa junto ao Orçamento Municipal do corrente exercício, informamos que existe 
disponibilidade de dotação orçamentária para contabilização da despesa referente SELEÇÃO DE ESPAÇOS 
ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, 
COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS PARA 
RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 2° DA LEI FEDERAL N° 
14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - "ALDIR BLANC" - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO 
SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO 
DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 
Atenciosamente, 

Irnir apato 
Secretário da Fazenda 
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ESTADO DA BANIA 

PORTARIA 240, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento e fiscalização, no âmbito 

do Município de Una-BA, das ações e políticas públicas emergenciais destinadas ao setor 

cultural mediante aplicação dos recursos Federais descentralizados, na forma prevista pelo art. 

22., I, II e III da Lei Federal n2. 14.017. 
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PORTARIA N° 240, de 27 de Agosto de 2020. 

"Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho 
(G1) para acompanhamento e fiscalização, no 
âmbito do Município de Una, das ações e 
políticas públicas emergenciais destinadas ao 
setor cultural mediante aplicação dos recursos 
federais descentralizados, na forma prevista 
pelo artigo 20, I, II, da Lei Federal n° 14.017, de 
29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) e seu 
regulamento, e dá outras providências". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, ESTADO DA BAHIA, FAZ SABER, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 
consoante previsão legitimada pela Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, e 
sua regulamentação; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 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, então reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, a subsistência do Decreto Legislativo n° 2.079, de 
08 de abril de 2020 da Assembleia Legislativa da Bahia, publicado em 09/04/2020 na 
edição n° 22.879 do Diário Oficial, que reconhecera a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Una, bem assim a sua prorrogação por mais 
90 (noventa) dias que se operou por intermédio do Projeto de Resolução n° 
2910/2020, de 26/06/2020; 

CONSIDERANDO, que no transcurso da pandemia o Poder Público 
Estadual e Municipal instaram sucessivos decretos normativos que tiveram por 
finalidade conter a proliferação do vírus, inibindo a aglomeração de pessoas ou 
realização de reuniões, espetáculos ou atividades do gênero, de sorte que os atos 
necessários, 	inclusive 	de 	isolamento, 	foram 	imprescindíveis 	a0 
controle/achatamento da curva epidemiológica, além de ter contribuído 
sobremaneira para as normas sanitárias de enfrentamento; 

CONSIDERANDO que, consoante disposição legal, serão destinados 
aos Municípios brasileiros recursos financeiros para aplicação no setor da cultura, 
enquanto instrumento de fomento que subsidiará as classes diretamente afetadas 
pela pandemia devido à abrupta paralisação de suas atividades e rotinas 
profissionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar, no âmbito 
municipal, a forma da destinação dos recursos, os cronogramas, as metodologias 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14-. Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: pmunaeuna.ba.uov.br  - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BUMGNVOI3JRKE7UFTBTBKZO 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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aplicáveis e demais ajustes necessários, nos termos da norma federal; 

CONSIDERANDO que é fundamental o respeito às normas de 
Controle Social e a Transparência Pública: 

RESOLV E: 

Art. 1° Fica estabelecido no âmbito da Administração Pública 
Municipal, por interveniência, da Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer, a execução de políticas públicas emergenciais necessárias ao fomento do 
setor cultural do Município de Una através da aplicação de recursos oriundos da Lei 
Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, assim denominada "Lei Aldir Blanc", 
como forma de contemplar as classes diretamente afetadas pela pandemia. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos destinados às ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural de que cuida o caput se dará na forma 
exclusiva das hipóteses previstas no art. 2°, II, III, da Lei Federal n° 14.017, de 29 de 
junho de 2020. 

Art. 2° Fica criado o Grupo de Trabalho (GT), objetivando o 
acompanhamento e fiscalização das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, na condição de fomento estabelecido pela Lei Federal n° 14.017, de 29 de 
junho de 2020 (Aldir Blanc), e resguardas as seguintes atribuições: 

I. realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal 
responsáveis pela descentralização dos recursos; 

II. participar das discussões referentes à metodologia no âmbito do Município 
de Una para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2°, II, III, 
todos da Lei Federal n° 14.017, de 2020; 

III. acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas 
no parágrafo único do artigo 1° desta portaria, mediante estabelecimento 
de cronogramas e requisitos cadastrais aos beneficiários; 

IV. acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo 
Federal, através da plataforma pertinente, para o Município de Una; 

V. fiscalizar a execução dos recursos transferidos, elaborar processos 
administrativos, editais, seleções, plataformas de cadastros a serem 
disponibilizadas nos veículos oficiais de transparência pública, dentre outros 
instrumentos que possam viabilizar a participação dos beneficiários; 

VI. elaborar relatório e balanço final acerca da regular execução dos recursos 
no âmbito do Município de Una. 

§ 1° A Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com 
o auxílio do Grupo de Trabalho de que trata o caput, e, das demais Secretarias 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: pmunaauna.ba.dov.br  - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BUMGNVQBJRKE7UFTBTBKZQ 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Municipais competentes, deverá providenciar os meios administrativos e 
operacionais necessários ao recebimento do valor integral objeto de repasse da 
União ao Município de Una, nos termos do artigo 30  da Lei Federal n° 14.017, de 
2020, além de gerenciar as atividades com vistas ao máximo alcance de eficácia 
na aplicação dos recursos disponíveis a todos as classes diretamente envolvidas. 

§ 2° O Grupo de Trabalho (GT) será composto pelos seguintes 
integrantes: 

I. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer que o presidirá - Sr. 
Oberval Calazans Berbert; 

II. 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Governo, Administração e 
Planejamento - Sr. Kalinco Malta Ramos; 

III. 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - 
Sra. Marcledes Rodrigues da Cruz; 

IV. 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda - Sr. Ziuender Zulmir 
Capato; 

V. 1 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores de Una; 

VI. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Una - CMCU. 

Art. 3° O Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 
poderá expedir atos, no âmbito de sua competência, para complementar, 
esclarecer e orientar a execução das políticas municipais conducentes ao 
cumprimento do objeto desta Portaria. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 27 de Agosto de 2020. 

BI 
	3A1- 

Prefeito 
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ERRATA 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Una. 

ASSUNTO: Errata para corrigir erro material, no Portaria n° 240/2020 publicada no 
Diário Oficial da Prefeitura de Una, no dia 28 de Agosto de 2020, página 4, n° 3088, 
no site www.una.ba.gov.br. 

PÁGINA 4 - 

ONDE SE LÊ: 
"VI. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Turismo". 

fot 	 'AiankOr040,..- 	 À`",,0 

LEIA-SE: 
"VI. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Una - CMCU". 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 003/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 

OBJETO RESUMIDO: 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E 
PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
COMUNITÁRIAS PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 22  DA 
LEI FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - "ALDIR BLANC" - AÇÕES EMERGENCIAIS 
DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO 
PELO DECRETO LEGISLATIVO N°6, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

Secretarias Interessadas: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Retirada dos Editais: 
Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - Prefeitura Municipal de Una 
Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-218 
E-mail: setur@una.ba.gov.br  

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: 
DATA: 21/12/2020 
HORÁRIO: 10:00hrs 

Apresentação e Abertura dos envelopes: 
Grupo de Trabalho Lei "Aldir Blanc" 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XJBEBZ6DAOUZIVZLA0I+PA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 223/2020 

O Município de Una-Bahia, torna público aos interessados, torna público para conhecimento 

o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO objetivando SELEÇÃO DE ESPAÇOS 

ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 

CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 

COMUNITÁRIAS PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO 

INCISO II DO ART. 2° DA LEI FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020— "ALDIR 

BLANC" — AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO 

N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020, as normas previstas acordo com o que preconiza este 

Edital 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Este edital visa estabelecer os procedimentos para o pagamento do benefício. 

1.2. Os espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias deverão prestar contas e 
oferecer a contrapartida até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após receber o recurso. A 
contrapartida deverá ser aprovada pelo Município e ocorrer após o reinicio de suas atividades, 
e consistirá nas atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas 
ou de atividades em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita, em intervalos 
regulares, a abranger o número de pessoas determinado pelo espaço disponível ou 
característica da atividade. As propostas de contrapartida serão avaliadas, em termos de 
vagas, datas e períodos de realização, obedecendo também as demais medidas de prevenção 
da transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) recomendadas pelas autoridades, que ainda 
estiverem em vigor. 

1.3. O subsídio terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 9.000,00 
(nove mil reais), a ser pago em uma parcela, podendo haver parcelas sucessivas, conforme a 
disponibilidade de recursos financeiros para esta finalidade, limitado a um número máximo de 
03 (três) parcelas no total, incluída a primeira, e a capacidade de comprovação do espaço com 
despesas de manutenção. 

2. DO OBJETO 
2.1. Este Edital tem por objeto o cadastramento de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias para o recebimento do subsídio previsto no inciso II do Art. 2° da Lei 
Federal 14.017/2020 — "Lei Aldir Blanc". 
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do presente edital os espaços culturais, representados por pessoa física, 
microempresa, inclusive MEI e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 
organizações culturais comunitárias que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e 
culturais. 

3.1. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por 
pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais 
comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins 
lucrativos, tais como: 

a) pontos e pontões de cultura; 
b) teatros independentes; 
c) escolas de música, capoeira e artes, estúdios, companhias e escolas de dança; 
d) circos; 
e) cineclubes; 
f) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 
g) museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 
h) bibliotecas comunitárias; 
i) espaços culturais em comunidades indígenas; 

j) centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 
k) comunidades quilombolas; 
I) 	espaços de povos e comunidades tradicionais; 
m) festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 
n) teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços 

públicos; 
o) livrarias, editoras e sebos; 
p) empresas de diversão e produção de espetáculos; 
q) estúdios de fotografia; 
r) produtoras de cinema e audiovisual; 
s) ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 
t) galerias de arte e de fotografias; 
u) feiras de arte e de artesanato; 
v) espaços de apresentação musical; 
w) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 
x) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de 

culturas originárias, tradicionais e populares; 
y) outros espaços e atividades artísticos e culturais 

3.2. Os espaços culturais deverão comprovar que estão sediados ou instalados e atuantes 
no município de Una-BA e que tiveram as suas atividades interrompidas por força das 
medidas de isolamento social apresentando autodeclaração, conforme Anexo II. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XJBEBZ6DAOUZIVZLA0I+PA 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



DiiIIo Oficial do 

MUNICIPIO Una 
Quarta-feira 

9 de Dezembro de 2020 
7 - Ano - N° 3194 

002622 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Chamada Pública 003/2020 

Lei 14.017— Lei Alchr Blanc 

3.2.1. Considera-se para fins deste edital como interrupção das atividades do 
proponente, a suspensão das ações presenciais interrompidas por força das 
medidas de isolamento social, durante o período de isolamento e calamidade 
decretado em função da pandemia Covid19. 

3.3. Os espaços culturais deverão indicar no anexo I, o cadastro em que estiver inscrito e 
juntar a respectiva homologação na documentação anexa, quando for o caso. 

a) Cadastro e Mapeamento para Arte e Cultura do Município de Una-BA; 
b) Cadastro Estadual 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 Aldir Blanc de Emergência Cultural. 

3.4. Os benefícios previstos neste edital somente serão concedidos para o responsável 
pelo espaço cultural, indicado na inscrição, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o 
beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um 
espaço cultural, conforme autodeclaração — ANEXO II 

3.5. Não podem receber o subsídio, os espaços culturais criados pela administração 
pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados 
a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a 
teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos 
empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

4. DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO 

4.1. PESSOA FISICA: 
a. Declaração assinada pelos membros do Coletivo ou grupo designando o responsável 

por sua representação neste edital. — Anexo V 
b. Cópia do RG e CPF do representante indicado 
c. Cópia do comprovante de cadastro do espaço cultural, conforme item 3.3.  
d. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal, Dívida ativa da união e 

previdenciária relativo ao 	 CPF 	 do 
responsável 
(https://servicos.receita.fazenda.ciov.br/Servicosicertidao/CNDConjuntalnter/Informa   
N iCertidao.asp?tipo=1 ) 

e. Portifólio comprovando as atividades artísticas e culturais nos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses, anteriores a pandemia, ou seja, março de 2018 a março de 2020, 
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onde poderão ser incluídas publicações em jornais, revistas ou periódicos; 
programação cultural, cartaz, flyers ou folder, certificado de participação em eventos 
ou festivais, certificados de prêmio artístico, onde o nome do espaço cultural ou 
artístico esteja expresso. Não serão consideradas fotografias sem identificação do 
grupo. 

f. Proposta de realização de contrapartida, indicando a realização de atividades 
gratuitas, constando a duração, público alvo, expectativa de atendidos e período de 
realização. 

g. Anexo I — Relação das atividades realizadas nos 24 meses anteriores a pandemia 
(março2018 a março/2020. 

h. Anexo II — Autodeclaração, constando solicitação de subsídio e declaração de 
ciência da necessidade de contrapartida e de prestação de contas, 

i. 	Anexo IV— Declaração de não exigência de comprovação de receitas/despesas 2019. 
j. Anexo VI — Declaração de não impedimento em contratar com a Administração Pública. 

4.2. PESSOA JURÍDICA: 
a. Ato constitutivo e suas alterações (atualizado) ou Certificado da Condição de MEI. 
b. CNPJ atualizado 

(http://servicos.receita.fazenda.qov.br/Servicos/cnpireva/Cnpireva  Solicitacao.asp) 
c. Ato de nomeação do representante legal, se for o caso 
d. Cópia do RG e CPF do representante legal da empresa 
e. Cópia do comprovante de cadastro do espaço cultural, conforme item 3.3.  
f. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal, Dívida ativa da união e 

previdenciária 
(https://servicos.receita.fazenda.qov.br/Servicos/certidao/CNDConiuntaInter/InformaNIC  
ertidao.asp?tipo=1 ) 

g. Certidão de regularidade fiscal relativa ao FGTS 
(https://consulta-  crf.caixa.qov.br/consultacrf/paqes/consultaEmpreqador.isf  ). 

h. Portifólio comprovando as atividades artísticas e culturais nos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses, anteriores a pandemia, ou seja, março de 2018 a março de 2020, onde 
poderão ser incluídas publicações em jornais, revistas ou periódicos; programação cultural, 
cartaz, flyers ou folder, certificado de participação em eventos ou festivais, certificados de 
prêmio artístico, onde o nome do espaço cultural ou artístico esteja expresso. Não serão 
consideradas fotografias sem identificação do grupo 

i 	Proposta de realização de contrapartida, indicando a realização de atividades 
gratuitas, constando a duração, público alvo, expectativa de atendidos e período de 
realização. 
h. 	Anexo I - Relação das atividades realizadas nos 24 meses anteriores a pandemia 

(março2018 a março/2020. 
i. Anexo II — Autodeclaração, constando solicitação de subsídio e declaração de 

ciência da necessidade de contrapartida e de prestação de contas, 
k. 	Anexo III — Demonstrativo de Resultado do Exercício 2019 ou Anexo IV — 

Declaração de não comprovação de receitas/despesas do Exercício 2019, conforme 
o caso. 
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Anexo VI — Declaração de não impedimento em contratar com a Administração Pública 

4.3 Verifique se o arquivo está legível e sem emendas ou rasuras, pois não serão aceitos 
documentos rasurados ou ilegíveis, podendo inabilitar o proponente. 

4.4 Não 	será 	aceita 	qualquer 	complementação, 	modificação 	ou 	substituição 	de 
documentos após o prazo previsto no edital e a falta de qualquer dos documentos 
acarretará a inabilitação do proponente. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

De acordo com os documentos e informações apresentadas, os espaços culturais serão 
classificados obedecendo a pontuação obtida nos requisitos descritos abaixo: 

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
 

(faixa de despesas comprovadas) 

O 1 2 3 4 
R$ 5.000,01 R$ 10.000,01 

Faturamento/Receita (anual) do,, até a a Acima de 

1 Espaço Cultural no ano 2019 
U R$5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 

R$ 15.000,01 

Despesas de custeio -média do até R$ 50,01 a R$ R$ 150,01 a R$ acima de R$ 

2 ano 2019 — (água, luz, telefone, O 
R$ 50,00 

150,00 500,00 500,01 

internet, aluguel, transporte, 
alimentação, material de 
expediente, etc) 
Despesas 	com 	aquisições 	de até R$ 500,01 a R$ 1000,01 a R$ acima de R$ 

3 bens 	e 	equipamentos O R$ 500,00 
R$ 1.000,00 3.000,00 3000,01 

permanentes. 

Despesas 	com 	empregados, até R$998,01 a R$2.994,01 a acima de 

4 incluindo encargos e impostos - O R$ 998,00 
R$2.994,00 R$4.990,00 R$4.990,00 

CLT, média do ano 2019 

Outras 	despesas 	diversas, até R$50,01 a R$ 100,01 a R$ acima de R$ 

5 incluindo 	impostos 	e 	taxas, 
média do ano 2019 

O R$ 50,00 R$100,00 200,00 200,01 

5.1. O resultado da pontuação corresponderá a média de despesas concretamente 
consideradas para cada proponente que se referem os itens 2, 3, 4 e 5 dos critérios de 
seleção, cujo cálculo consistirá na soma destas despesas dividido por 12 (quantidade de 
meses no ano), obtendo a média definitiva de pontuação, que se conformará às faixas 
atribuídas a cada uma delas (0,1,2,3 ou 4), 
5.2. Serão aceitas despesas de custeio realizadas no ano 2019, tais como, mas não 
limitados a aluguel, IPTU, consumos de água, luz, telefone, internet e outras despesas 
relativas à manutenção de sua atividade cultural, desde que conste o CNPJ da empresa 
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requerente nas respectivas despesas. 
5.3. Deverá ser considerado nas despesas o salário mínimo vigente no exercício 2019, 
com valor bruto de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). 
5.4. Caso o proponente, pessoa Jurídica ou pessoa Física seja desobrigado por Lei da 
comprovação de apuração das receitas e despesas no exercício 2019, deverá requerer o 
subsidio com a apresentação do Anexo IV — Declaração de não comprovação de 
receitas/despesas do Exercício 2019. 
5.5. Não serão aceitos comprovantes de receitas e despesas emitidos em nome da 
pessoa física representante de Espaço Cultural ou da pessoa física, representante legal 
da pessoa jurídica, para fins de enquadramento nos critérios de seleção. 
5.5. Os Espaços Culturais não inscritos no CNPJ e representado por Pessoa Física, bem 
como a Pessoa Jurídica que declara a não obrigação legal de receitas e despesas será 
considerada como pontuação Zero (0,0) e enquadrada no valor de R$ 3.000,00, desde 
que atenda às exigências deste edital. 

6. CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO 

Os proponentes serão classificados pela pontuação que determina o valor do subsidio a ser 
concedido, de acordo com os demonstrativos de receita e despesas apresentado, indicando o 
Nível de Classificação: 

PONTUAÇÃO NÍVEL VALOR DO SUBSIDIO 

00 a 02 1 R$ 3.000,00 

03 a 04 2 R$ 5.000,00 

05 a 07 3 R$ 7.000,00 

08 acima 4 R$ 9.000,00 

7. DOS RECURSOS 

7.1. Do resultado preliminar caberá recurso com efeito suspensivo, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados da data de publicação do resultado. 

7.2. Os recursos deverão ser apresentados através do seguinte e-mail: 
setur@una.ba.gov.br  

7.3. Decorrida a fase recursal, será publicado o resultado final no sítio eletrônico da 
PREFEITURA DE UNA-BA. 

8 - DO RESULTADO FINAL 

9.1 O resultado final do certame será publicado na internet, no sitio da Prefeitura Municipal 
de UNA-BA: www.una.ba.gov.br, 

10. DA HOMOLOGAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XJBEBZ6DAOUZIVZLA0I+PA 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Diário OÏica1 do 
MUNICIPIO Una 

Quarta-feira 
9 de Dezembro de 2020 

11 - Ano - N° 3194 

002626  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 003/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 

10.1- Compete ao SECRETÁRIO EXECUTIVO da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, 
ESPORTE E LAZER a homologação do presente certame. 

11. DO VALOR ESTIMADO 

11.1. O Valor total estimado do presente edital importa no montante de R$ 63.000,00 (sessenta 
e três mil reais) a serem distribuídos como premiação, igualmente entre os artistas credenciados. 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do presente edital, correrão à conta dos créditos 
orçamentários e/ou suplementares consignados no Orçamento da Secretaria de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer, exercício de 2020, e serão custeadas com recursos transferidos pela 
União ao Munícipio de UNA-BA através da Lei n° 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC). 

13. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC 

13.1 - A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC será 
responsável pela análise e julgamento das inscrições. 

14. PAGAMENTO, CONTRAPARTIDA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O valor do subsídio repassado deverá ser utilizado integralmente para o pagamento de 
despesas de manutenção do Espaço Cultural e suas atividades artísticas e culturais. 

14.1. Na ocorrência de desvio de finalidade do objeto deste Edital, o contemplado obriga-
se a devolver integralmente os recursos recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva quitação. 
14.2. Os subsídios serão concedidos em conta corrente do proponente/requerente em até 
10 (dez) dias, em parcela única, após a homologação. 
14.3. O proponente deverá apresentar a Proposta de contrapartida de acordo com a área 
cultural e artística de sua atuação, oferecendo em bens e serviços economicamente 
mensuráveis e compatíveis com o valor pretendido, destinadas prioritariamente aos alunos 
de escolas públicas ou atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, em intervalos regulares. 
14.4. A contrapartida proposta deverá ser obrigatoriamente de classificação livre. 
14.5. A contrapartida proposta e homologada com o requerimento do subsidio deverá ser 
cumprida em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do mesmo. 
14.6. O prazo para prestação de contas obrigatória do subsidio recebido será de até 120 
(cento e vinte) dias após o recebimento do mesmo, conforme modelo Anexo VII; estando 
seu responsável sujeito as penalidades legais no caso de descumprimento. 
14.7. A prestação de contas dos recursos do subsidio recebido deverá comprovar que o 
subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade 
cultural do beneficiário. As obrigações decorrentes deste item, na hipótese de não 
cumprimento por quem direito, serão transferidas aos seus sucessores na forma da lei. 

14.7.1 - Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão 
incluir as seguintes despesas: 
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I. internet; 
II. transporte; 
III. aluguel; 
IV. telefone; 
V. consumo de água e luz; e 
VI. outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. 

14.7.2 — As despesas deverão ser comprovadas por documentos fiscais emitidos em 
nome do beneficiário, pessoa física ou jurídica, sendo vedadas as despesas com 
materiais e equipamentos permanentes. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na 
aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes. 

15.1.1 Decairão do direito de impugnar os termos do presente Edital, o Proponente que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
15.2. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (073) 3236-2021 / 3236-2186 
— e-mail: setur@una.ba.gov.br,  Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de segunda-
feira a sexta-feira das 08:00 às 14:00. 

	

15.3. 	O Edital e demais anexos poderão ser obtidos através do site www.una.ba.gov.br  ou 
na sede da Secretaria da Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Rua Praça Dr. 
Manoel Pereira de Almeida, Sn. 

	

15.4. 	Os prazos de vigência e execução respectivamente estarão atrelados à efetiva 
utilização dos recursos disponíveis para aplicação da Lei Federal 14.017/2020. 
15.5 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Secretário Executivo Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer 

UNA, 08 DE DEZEMBRO DE 2020 

OBERVAL CALAZANS BERBERT 

PRESIDENTE DO GRUPO DE TRABALHO LEI "ALDIR 
BLANC" 

Kalinco Malta Ramos 

MEMBRO 

Marcledes Rodrigues da Cruz 
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MEMBRO 

Ziuender Zulmir Capato 

MEMBRO 

Bhrenda Loren Cardoso Becker 

MEMBRO 

Carlos Magno de Melo Ramos 

MEMBRO 

ESTADO DA e• 
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ATIVIDADES REALIZADAS NOS 24 MESES ANTERIORES A 
PANDEMIA 

ANEXO I 
(março 2018 a março 2020) conforme portifólio comprovando as 

ações 

MARÇO! 2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

ABRIL/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

MAIO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

JUNHO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

JULHO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

AGOSTO! 2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 
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...,;j n  

EaTADo 

Il  

, 

ao, BA411A 

SETEMBRO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 
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ANEXO II- AUTODECLARAÇÃO 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei 
Federal n° 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 n° 6, de 20 de março de 2020, 
	 , CNPJ/ CPF 	  
declara que: 

I. Estou cadastrado sob número 	 , no seguinte Cadastro 	 , em 
atendimento ao Art. 6° do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020. 

II. O Espaço Cultural está sediado e esteve atuante no município de UNA-BA nos últimos 24 meses 
antes da pandemia, ou seja, março de 2018 a março de 2020. 

III. O Espaço Cultural tem finalidade cultural e teve suas atividades interrompidas em decorrência das 
medidas de isolamento social devido à pandemia COVID-19, conforme dispõe o inciso II, artigo 
2° da Lei 14.017/2020. 

IV. O Espaço Cultural não foi criado ou está vinculado à administração pública de qualquer esfera ou 
vinculados a ela, bem como não está vinculado a fundações, institutos ou instituições criados e 
mantidos por grupos de empresas, e ainda não se enquadra como teatros e casas de espetáculos 
de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos 
serviços sociais do sistema S, conforme vedações previstas no parágrafo único do Art. 8° da Lei 
14.017/2020. 

V. Sou responsável pela gestão do espaço cultural e que solicitei apenas este benefício, em todo 
território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação prevista no §3° do Art. 7° da 
Lei 14.017/2020. 

VI. Estou ciente que devo apresentar prestação de contas, até 120 dias após o recebimento da última 
parcela do subsídio, nos termos do Art. 10, da Lei 14.017/2020. 

VII. Estou ciente que deverei realizar a contrapartida destinada, em até 120 (cento e vinte) dias após o 
recebimento do recurso e destinar as ações prioritariamente, a estudantes de escolas públicas e 
em espaços públicos da comunidade a qual pertenço, de forma gratuita e pactuada com o poder 
público, conforme determina o Art. 9° da Lei 14.017/2020. 

VIII. Estou ciente e autorizo o acesso e o uso de meus dados para validação das informações 
apresentadas, bem como atestar o atendimento aos critérios para recebimento do subsídio. 

IX. Estou ciente que, caso as informações e documentos por mim apresentados sejam legalmente 
falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do 
Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções 
penais sem prejuízo de medidas administrativas e outras. 

PROPONENTE /REQUERENTE/ 
RESPONSÁVEL LEGAL 
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 
DO 	EXERCÍCIO 	2019 	ESPAÇOS 
CULTURAIS PESSOA JURÍDICA 

1. 	RECEITAS TOTAL/ANO 

SOCIAL: 

- . 
e 

mit 

BP~0, ESTADO 

RAZÃO 

DA 

N°: 

ITEM DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR ANUAL (média) 

1 Faturamento/Receita (anual) do Espaço Cultural no 
ano 2019 

2. 	DESPESAS DE CUSTEIO DO ESPAÇO CULTURAL/ ANO (média) 

ITEM DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR ANUAL (média) 

1 Despesas de custeio - média do ano 2019 — (água, 
luz, telefone, internet, aluguel, transporte, 
alimentação, material de expediente, etc) 

2 
Despesas com aquisições de bens e equipamentos 
permanentes. 

3 
Despesas com empregados, incluindo encargos e 
impostos - CLT, média do ano 2019 

4 
Outras 	despesas 	diversas, 	incluindo 	impostos 	e 
taxas, média do ano 2019 

Reconhecemos 
que as informações 
falsidade nas 

Una-BA, 

a exatidão do presente Demonstrativo com dados apurados 
nela contidas são de nossa inteira responsabilidade, 

informações acima implicará nas penalidades cabíveis. 

de 	 de 2020 

em 31 de dezembro de 2019 e 
estando cientes de que a 
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DECLARAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE 
RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2019 

ESPAÇOS CULTURAIS PESSOA FÍSICA OU PESSOA 
JURÍDICA 

NOME DO REQUERENTE/MEI: 
CPF/CNPJ N°: 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei 
Federal n° 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 n° 6, de 20 de março de 2020, 
o requerente/proponente acima identificado D E CL ARA que não tem 
obrigatoriedade legal de contabilização das despesas e receitas. 

Declara também que as receitas e despesas existentes são relativas a manutenção 
da atividades culturais e artísticas do respectivo Espaço Cultural 

Reconheço a exatidão destas informações que são de minha inteira 
responsabilidade, estando ciente de que a falsidade na mesma implicará nas 
penalidades cabíveis. 

Una-BA, 	 de 	 de 
2020 
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ANEXO V — DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
ESPAÇOS CULTURAIS — PESSOA FÍSICA 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal n° 
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 n° 6, de 20 de março de 2020, o Espaço Cultural abaixo designado DECLARA, sob 
as penas da Lei seu representante artístico e demais integrantes abaixo relacionado (s), para 
efeito de participação no EDITAL N° 003/2020 de CHAMADA PÚBLICA que os referidos 
profissionais estão cientes e de acordo com as condições previstas no referido edital, 
responsabilizando-se pelo cumprimento integral das condições da proposta. 

Espaço Cultural: 
Cadastrado no 	 -N°: 

Representante designado 
CPF 

Nome do Artista 
	

CPF 
	

Assinatura 

Estou ciente que, caso as informações apresentadas sejam falsas, responderei processo por ter 
incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro 
de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas 
administrativas e outras. 

PROPONENTE 
/REQUERENTE 
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ANEXOVI-DECLARAÇÂODEFATOIMPEDITIVO 

PESSOA FÍSICA 

NOME DO REPRESENTANTE DESIGNADO 
CADASTRO 

Em cumprimento às determinações da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Municipal 
n° 4.400/93, DECLARAMOS, para fins de participação no EDITAL N° 003/2020 DE 
CHAMADA PÚBLICA que: 

	

1. 	Não estou impedido de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

	

11. 	Não fui declarado inidôneo pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

	

III. 	Não existe fato impeditivo a minha participação no referido edital; 

	

M 	Não sou titular de mandato eletivo, nem ocupante de cargos em comissão com atribuições 
de direção, chefia e assessoramento da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 

	

V. 	Não possuo parentesco direto ou colateral até 3° grau, com titulares de mandato eletivo 
ou ocupantes de cargos em comissão com atribuições de direção, chefia e assessoramento 
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 

	

VI. 	Não permitirei a participação nas atividades remuneradas do Espaço Cultural, menores de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos em qualquer 
outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Estou ciente que, caso as informações apresentadas sejam falsas, responderei 
processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-
Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a 
sanções penais sem prejuízo de medidas administrativas e outras. 

Una-BA, 	  
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ANEXO VII— RELATORIO DE PRESTA CÃO DE CONTAS 

1. AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS - Descreva as ações previstas e realizadas, de acordo com o cronograma e as 
ações apresentadas na proposta de contrapartida. 

2. RESULTADOS ALCANÇADOS - Descreva os resultados alcançados frente aos objetivos da pro- 

posta de contrapartida e identifique o público atendido. 

3. PLANILHA DE APLICAÇÃO DA VERBA DO SUBSIDIO 

No de 
ordem Favorecido Descrição da despesa 

No da 
N.F Valor Data 

Estou ciente que, devo permanecer na posse dos documentos originais e apresentar caso solicitado por qualquer 
órgão de fiscalização e que as informações apresentadas devem corresponder aos documentos fiscais e caso sejam 
falsas, responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n° 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas 

administrativas e outras. 

Una-BA, 	  
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Prefeitura Municipal de  
Una publica:  

• Aviso Chamamento Público 003/2020 - Seleção de espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias para recebimento do 
subsídio mensal, previsto no inciso II do art. 2° da lei federal n° 14.017, de 
29 de junho de 2020 — "Aldir Blanc" — ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
decreto legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. 

• Processo de Licitação n°. 062/2018 Pregão Presencial n°. 062/2018 - 
Prestação de serviços de lavagem, higienização e lubrificação da frota de 
veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Una-BA. 

• Edital de Chamada Pública 003/2020 Processo Administrativo n° 
223/2020 - Seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias para recebimento do subsídio mensal, previsto no 
inciso II do art. 2° da lei federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020— "Aldir 
Blanc" — ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o 
estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo n° 6, 
de 20 de março de 2020. 

ipio da 
rénera faz parte do dia-a-dia, 
adotcit a irnaransa OrdeL 

mprens 
a publicidade ka 

levzub a sério 

Prefeitura Municipal de Una 
1 
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ESTADO SAHIP. 

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2020 

O município de Una-BA, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, do Grupo de Trabalho Lei 
Aldir Blanc, designado pela Portaria 240/2020, de 27 de agosto de 2020, torna público aos interessados 
que estará recebendo pelo período de 12 (doze dias) iniciando no dia 09/12/2020 e terminando dia 
21/12/2020, no horário das 08:00 às 14:00, na sede da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 
a documentação dos interessados em participar CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE 
ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 
PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 20  DA LEI 
FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 — "ALDIR BLANC" — AÇÕES EMERGENCIAIS 
DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 Regência: 

inciso II do art. 2° da Lei Federal n° 14.017/2020 — Lei Aldir Blanc, Informações: 
setur©unaba.gov.br  / www.una.ba.qov.br  — tel.: 3236-2021 — Sede da Prefeitura Municipal — Secretaria de 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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Editais 

RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 223/2020 

Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc" Art. 2" - Inciso II — 

"II - subsidio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social." 

O Município de Una-Bahia, torna público para conhecimento o presente SELEÇÃO DE ESPAÇOS 

ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, 

COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS PARA 

RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, PREVISTO NO INCISO II DO ART. 20  DA LEI FEDERAL 

N°14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020— "ALDIR BLANC" — AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS 

AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO 

PELO DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 conforme previsão contida no 

inciso II do art. 2° da Lei Federal n° 14.017/2020 — Lei Aldir Blanc, as normas previstas acordo com o 

que preconiza Edital 002/2020. 

01. A documentação dos proponentes foi analisada pelo GRUPO DE TRABALHO para 

acompanhamento e fiscalização no âmbito do município de Una-BA, das ações e políticas públicas 

emergenciais destinadas ao setor cultural, compostas por: 

1. 	Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer que o presidirá — Sr. 
Oberval Calazans Berbert; 

1 (um) representante da Secretaria Municipal do Governo, Administração e 
Planejamento — Sr. Kalinco Malta Ramos; 

ui. 	1 (um) representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social — Sra. 
Marcledes Rodrigues da Cruz; 

iv. 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda — Sr. Ziuender Zulmir 
Capato; 

v. 1 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores de Una — Bhrenda Loren Cardoso 

Becker. 

1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Una —CMCU - Carlos Magno de 
Melo Ramos 

Segunda-feira 
28 de Dezembro de 2020 
2 - Ano - N° 3217 Una Diário Oficial do 

MUNICIPIO 
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04.473.653/0001-49 ESPAÇO 
CULTURAL 

TERREIRO OXUMARE (POVOS TRADICIONAIS) 	 658.877.785-04 
NOME 'MS\ 	 CNP)/CPF CATEGORIA  

ESPAÇO 
CULTURAL 

CLASSIFICADOS 

ASSOCIAÇAO TERNO DE REIS 

	

968.434.975-00 	ESPAÇO 
CULTURAL 

	

890.677.975-53 	ESPAÇO 
CULTURAL 

NOME 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NAÇÃO IORUBÁ CAPOEIRA 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÓNIA DE UNA 
TERREIRO YLÉ AXÉ-OIÁ FAJONIRÊ 

CNPJ/CPF 	 O 

23.624384/0001-19 	ESPAÇO 
CULTURAL 

658.868.105-4 	ESPAÇO 
CULTURAL 	 

TERREIRO ODE KUTALA 

DESCLASSIFICADOS r--- 

Fundamentação da desclassificação: AUSÊNCIA DE 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL NOS 
DOCUMENTOS E ANEXOS 

1. Proposta de Contrapartida 
2. Anexo I 
3. Anexo II 
4. Anexo III 
5. Anexo IV 
6. Anexo VI 
7. Anexo VII 
ROBSON NASCIMENTO SANTOS 041.374.405-14 	1-ESPAÇO 

CULTURAL 
Fundamentação da desclassificação: item 3.4 — 

Representante legal já classificado em Chamada 
Pública anterior. 

3.4. Os benefícios previstos neste edital somente 
serão concedidos para o responsável pelo 
espaço cultural, indicado na inscrição, vedado o 
recebimento cumulativo, mesmo que o 
beneficiário esteja inscrito em mais de um 
cadastro, ou seja, responsável por mais de um 
espaço cultural, conforme autodeclaração — 
ANEXO II 

ESTADO DA f3AHIA 

MÁRIO DE OLIVEIRA PORTO 

Fundamentação da desclassificação: item 3.4 

Representante legal já classificado em Chamada 
Pública anterior. 

3.4. Os benefícios previstos neste edital somente 
serão concedidos para o responsável elo 

010.542.905-80 	1  ESPAÇO 
CULTURAL 
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espaço cultural, indicado na inscrição, vedado o 
recebimento cumulativo, mesmo que o 
beneficiário esteja inscrito em mais de um 
cadastro, ou seja, responsável por mais de um 
espaço cultural, conforme autodeclaração — 
ANEXO II 

MARIA JOSÉ AMARAL BRAls1SFOR 485.601.465-04 	ESPAÇO 
CULTURAL 

Fundamentação da desclassificação: item 3.4 

Representante legal já classificado em Chamada 
' Pública anterior. 

3.4. Os benefícios previstos neste edital somente 
serão concedidos para o responsável pelo 
espaço cultural, indicado na inscrição, vedado o 
recebimento cumulativo, mesmo que o 
beneficiário esteja inscrito em mais de um 
cadastro, ou seja, responsável por mais de um 
espaço cultural, conforme autodeclaração — 
ANEXO II 

JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS 

Responsável pela Associação é profissional 
I credenciado do município junta à Secretaria de 

Desenvolvimento Social. 

018.615.585-97 ESPAÇO 
CULTURAL 

Una, 28 de dezembro de 2020 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YIGGI/ADMEFTIBTV57DF3W 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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A.C.Q.C.B.C.0 0026E1 
Associação Comunitária Quilombola Cristã 

Beneficente da Colônia de Una 
CNN: 23.624.384/0001-19 

PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ BENEFICENTE DA 
COLÔNIA DE UNA, empresa sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 

23.624.384/0001-19, com sede na Av. Brasil, n° 17, Colônia de Una, CEP 45.690-000, Una- 
Rabin,  pnr 	Prpciripnte, 	rnmn CC11\TTR APARTEI-1A anc culleírline tive rpre.her  ria 

Prefeitura de Una, em função da Lei Aldir Blanc, o seguinte: 

- Oficina de artesanato afro aos alunos do Colégio Cândido Romero Pessoa e Escola Fabio 

Souto, unidades escolares localizadas no mesmo Distrito da sede da Associação, durante 30 

dias, após o retorno presencial das aulas, suspensas em fi.inção da pandemia COV1D-19. As 

turmas e horários serão definidos em comum acordo com a Direção e professores da cada 

unidade escolar. 

Ciente estamos. Que caso não seja cumprido o proposto neste instrumento, estaremos sujeitos 
as sanções penais. 

Una-BA, 21 de Dezembro de 2020 

x(), 	4.• 
N,\ 	..)‹s 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

Miguel da Silva Santos 
Presidente 

tg("' 

Av. Brasil, n° 17, Colônia de Una 
CEP: 45.690-000, Una - Bahia 

(73)9O895 
pp 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

	
002662 

ATIVIDADES REALIZADAS NOS 24 MESES ANTERIORES 
A PANDEMIA 

ANEXO I 
(março 2018 a março 2020) conforme portifólio comprovando 

as ações 
MARÇO/ 2018 

Atividade MULTIRAO COMUNITÁRIO 

Local de realização OMUNIDADE DO PUXIM DA PRAIA — CANAVIEIRAS/BA 

Público atendido 
TT 

X_A-IIVIL.,  INII_JCILL. .1-,1_, 1 .1.,...,l,/-11."._/"_1_, 2-11\1 1..1^1,1/-11,1 

ABRIL/2018 

Atividade CURSO DE ARTESANATO 

Locai de reaiização 
rv-IT (V-mr A 1-1.E' "E ITT A _1 TXT A /D A 
..._. ,,,,,,,Inat 1 	•—••••—• 	,../11,.. 	V1•11.1.--Itb. 

Público atendido COMUNIDADE LOCAL 

MAIO/2018 

ill.1 V IUCIUC 
'PARTICIPAÇÃO OC) CONGRFSSO RR A SII FIRO 1).F A GR ICOT OCrI A 
NO ESTADO DE SERGIPE 

Local de realização SERGIPE -SE  

Público atendido D/P 1-.-77 o P /A 

Atividade PARTICPAÇAO DE EVENTO REF A COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

Local de realização SALVADOR  

Público atendido D/Rte-rrofzug 
JULHO/2018 

Atividade MULTIRÃO REF A ASSOCIATIVISMO CULTURAL E OFICINAS 
DIVERSAS 

Local de realização CAMPINNOS — CANAVIEIRAS-I3A 

Público atendido 

, GOSTO! 2018 

COMUNIDADE LOCAL 

kiviciacie 
lit AT TT TITArl r'T TT TT TD AI --- ._  

Local de realização FAZ SANTO ANTONIO — COLON1A DE UNA 

Público atendido COMUNIDADE LOCAL 

A". im.irr._,  a ia ra ri"  1111.1 41 ... 1 1.111.111./Mi0/ dLIJ.LLIP 

1-73.624.384/0001-1Di 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA

. CRISTA BENEFIC/ENTE DA COLONIA 
DE UNA Av,8rasil , n°17, sala A 

Colonia Lep:45.690-000 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE 	 002663 

tividade 
e7 i 1 6(i 

Local de realização 

Público atendido 	 A 	(CM () 	lt, 	pc: _Ai 
OUTUBRO/2018 

Atividade A I) LA 	P TA w,:-. 	0 r, 	c .r, 	0 5 1-2-11.6'331)  
Local de de realização `SOC-C-.2 , 
	 r:)  ife o P/ C-  De} DF 	54Z-, 	ver:4 .Mic 
Público atendido 

ovENS 
NOVEMBRO/2018 

Atividade 
	  f97)-- 	6-3 
Local de realização 4SS o C 09 C4-0 	ao/ 2.,,,, 9 e A 	Hp6ITA-c, ,5ôNiL;--  
Público atendido 

U fuliDA 
DEZEMBRO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Publico atendido 

JANEIRO/2019 

Atividade 

Locai cie reaiização 

Público atendido 

FEVEREIRO/2019 
As-.. .;.4...-4,. 
i'lLI V IUCIUG 

Local de realização 

Público atendido 

mAnnpni o 

Atividade 
	  C (I A 5 -0 	02--  7 -701 7 -  o R is 74 
Local de realização 
	  Sc e- V A nv P. ereg Oro rz. ,I.S'7?--7( Am-c--,-- 
Público atendido r. 

/1-.-- /t-vni 	DA AC Rtcuê..7- 02,4 	FAMIZI -f?k 
ABRIL/2019 

Atividade 

Local de realização c_ 

3.624.384/0001-11 
ASSOCIAÇÃO COMUNI FARIA QUILOMBOLA 

CRISTA BENEFICIENTE DA COLONIA DE UNA 
Av.Brasil , n°17, sala A 

Colonia Lego:45.690-000 	Una-12.2 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 	 002664 

Público atendido 

MAIO/2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

JUNHO/ 2019 

Atividade 

Local de realização 

'Público atendido 

JULHO/ 2019 

Atividade 
(-:'/`) c ,0P -Tfto 	DA 	/9 ss--0 et1-91-1z,  ex)/z,,,,,-(s 

Local de realização C 0)--t À- e rz• 1 e- u 2- 7.  t> rz4 p/9 "-e 
fuyvki De--  Po RA- 

Público atendido  
1 AGOSTO! 2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

SETEMBRO/2019 

, tividade 

Local de realização 

Público atendido 

OUTUBRO/2019 

Atividade 

Locai de reaiizaçao 

Público atendido 

NOVEMBRO/2019 

ALI V BUCIUC 

Local de realização 

Público atendido 

DEZEMBRO/2019 , 

F2-3.674.384/0001-1-91  
ASSOCIAÇÃO COMUNI fARIA QUILOMBOLA 

CRISTA BENEFiCIENTE DA COLONIA DE UNA 
Av.Brasil , n°17, sala A 

Colonia 
tacy).45.690-000 	 Una-qpj 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 	 002665 

Atividade 

Loca! do r432!!"7>çarl 

Público atendido 

JANEIRO/ 2020 

Atividade t? 6A 	/s./9-,(.4- 	DE Sex7-4 	BA-S/ (:, 
Local de realização 

 
Público atendido C oN 1,7 )ki IDA° 
FEVE REI RO/ 2020 

‘ tividade 

Local de realização 

Público atendido 

MARÇO/ 2020 

,tividade C- eig.S0 DE 	Co or 	s/91 --/IIP bf  

Local de realização  

Público atendido Dt g -Ê.-  /"T r) IZ /,<) 

3.674,384 /0001-1f  
ASSOCIAÇÃO ZOI•ItiNlikkRIA QJILOMBOLA 

CRISTA BENEF ,CIENTE DA COLONLN, DE UNA 
Av Brasil , n°17, sala A 

12.2p:45.690-000 	
Una-E,32,i 1 Colonia 



DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR ANUAL (média) ITEM 

Faturamento/Receita (anual) do Espaço Cultural no 
 	ano 2019 

1 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

ivielsw.A. tia .,i&, 

Una-BA, 2ide  Dezembro  de 2020 

Presidente 
è 	.-\\ ,,,-\?,,,,•;.1,4'  

cow 	.•• ,,o ',,,,,,Y, '‘,. , \s 	b.. O (°,1:2) • 0\5'"L',(Ç 2,0.e" (9\*  
c,0  ,Ç5Ç 'ç, 	eçO 

,- 
0, 

`P 
\9‘'4' 

'59 
(..)v 0\4\ ‹,\O\'s  
,\51.\-• 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 	 002666 

ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 ESPAÇOS CULTURAIS 

PESSOA JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 
CNPJ N°: 23.624.384/0001-19 

1. 	RECEITAS TOTAL/ANO 

2. DESPESAS DE CUSTEIO DO ESPAÇO CULTURAL/ ANO (média) 

ITEM DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR ANUAL (média) 

1 Despesas de custeio - média do ano 2019 — (água, 
luz, telefone, internet, aluguel, transporte, 
!rp.ont%.̀ À'd, !-ri.i-or! 	do oy.pori!''rlt% c'tr) 0 °O f 

2 
Despesas com aquisições de bens e equipamentos 
permanentes. 

Of CO 

3 
Despesas com empregados, incluindo encargos e 
impostos - LL i , media do ano 2.U19 o r 00 

4 
Outras 	despesas 	diversas, 	incluindo 	impostos 	e 
taxas, média do ano 2019 lif 	il" 

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo com dados apurados em 31 de 
dezembro de 2019 e que as informações nela contidas são de nossa inteira responsabilidade, 
estando cientes de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis. 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

ANEXO II 	 002667 
AUTODECLARÁÇÃO 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal n° 
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 n° 6, de 20 de março de 2020, a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
QUIL,GiviBGLA CRiSTÃBENEF iCE NU' DÁ C01,01,i1A DE UNA, cluvidumeniu justa iát 
no CNPJ sob o n° 23.624.384/0001-19, por seu representante legal, DECLARA que: 

W1 J I .4- 	11“ 4-/%.,V1V14.1.11.lt 	1.111,3111,./ 	 1-,..31"/1 	 1111.4111VIIJIM 	 1-IL 

em atendimento ao Art. 6° do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020. 
II. O Espaço Cultural está sediado e esteve atuante no município de UNA-BA nos últimos 

24 meses antes da pandemia, ou seja, março de 2018 a março de 2020. 
III. O Espaço Cultural tem finalidade cultural e teve suas atividades interrompidas em 

dernrr&neia das medidac de icniamentn cneial devidn à pandemia Mvín-19, 
conforme dispõe o inciso II, artigo 2° da Lei 14.017/2020. 

IV. O Espaço Cultural não foi criado ou está vinculado à administração pública de 
qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como não está vinculado a fundações, 
institutos ou instituições criados e mantidos por grupos de empresas, e ainda não se 
enquadra como teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento 
exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do 
sistema S, conforme vedações previstas no parágrafo único do Art. 8° da Lei 
14.017/2020. 

V. Sou responsável pela gestão do espaço cultural e que solicitei apenas este beneficio, 
em todo território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação prevista 
no §3" do Art. 7' da Lei 14.017/2020. 

VI. Estou ciente que devo apresentar prestação de contas, até 120 dias após o recebimento 
da última parcela do subsídio, nos termos do Art. 10, da Lei 14.017/2020. 

VII. Estou ciente que deverei realizar a contrapartida destinada, em até 120 (cento e vinte) 
dias após o recebimento do recurso e destinar as ações prioritariamente, a estudantes 
de escolas públicas e em espaços públicos da comunidade a qual pertenço, de forma 
gratuita e pactuada com o poder público, conforme determina o Art. 9° da Lei 
14.017/2020. 

VIII. Estou ciente e autorizo o acesso e o uso de meus dados para validação das 
informações apresentadas, bem como atestar o atendimento aos critérios para 
recebimentc ZLIG SUbSiC.14iG. 

IX. Estou ciente que, caso as informações e documentos por mim apresentados sejam 
legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos 
artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código 
Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas administrativas 

nin-ra 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

Miguel da Silva Santos 
.-es;dezite 

I. 	Estou inscrito no CADAS 	IRO CULTURAL MUNICIPAL sob número CGC 
,-. "E 

o? 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE 
	 002668 

RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2019 

NOME DO REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA 
CRISTÃ BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

CPF/CNPJ N": 23.624.384/0001-19 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural 
- Lei Federal n° 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 n° 6, de 20 de 
ri-ma 	 rt.rii1g3,-,urbf 4i ir% rehrk rImcxret 	rEcrri ti +- 	i rbr eI Ap &TN/1[cm , .  

que não tem obrigatoriedade legal de contabilização das despesas e receitas. 

Declaramos também que as receitas e despesas existentes são relativas a 
manutenção da atividades culturais e artísticas do respectivo Espaço Cultural. 

Reconhecemos a exatidão destas informações que são de nossa inteira 
responsabilidade, estando cientes de que a falsidade na mesma implicará nas 
penalidades cabíveis. 

Una-BA, 21 de Dezembro de 2020 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

ILIC4 k.3111;.41 1..1£411LOO 

Presidente 

Ne> 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA 

002669 
DECLARAÇAO DE FATO IMPEDITIVO 

Em cumprimento às determinações da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei 
Municipal n° 4.400/93, DECLARAMOS, para fins de participação no EDITAL N° 
runruiln 1W ell A A4 A TIA DÍTI2I Te A 

	

I. 	Não estamos impedidos de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
Não fomos declarados inidôneos pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
Não existe fato impeditivo a nossa participação no referido edital; 
-Prinii•Antn rvrp.eiripmfr. rtan cru] titnlar rtc. rnQrirlatn Plf=41XTIN np.m nrurNqntp, 	par(Tne p•TY1 - 	 - 

comissão com atribuições de direção, chefia e assessoramento da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta; 

	

V. 	Enquanto Presidente não possuo parentesco direto ou colateral até 30  grau, com 
titulares de mandato eletivo ou ocupantes de cargos em comissão com atribuições de 

1 	A 1 ' • 
U1113-leati, 	AJJG5Juianiciuu ua rtunum5uayau PUbliva iviuniuipal Diluía c; 
Indireta; 

VI. 	Não permitiremos a participação nas atividades remuneradas do Espaço Cultural, 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos 
em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Estou ciente que, caso as informações apresentadas sejam falsas, responderei processo por 
ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de 
medidas administrativas e outras. 

Una-BA, 21 de Dezembro de 2020 

(Vh,  

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA CRISTÃ 
BENEFICENTE DA COLÔNIA DE ITNA 

Miguel da Silva Santos 
Presidente 

ri 



BANCO DO B ii Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 

Pessoa Jurídica r)n 

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 
- UNA ( GA ), 4 I.DLII 1. LI CNPJ 4. (3GG'.33C/35'5,-C2, (I:) Asscc;açãc 	rci.4cança 

Empréstimo - Poupex, CNPJ n.° 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede 
em Brasília, Distrito.  Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante 
denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A.. 

Proponente/Contratante: ASSOCIACAO COMUN QUILOMBOLA CRISTA BENEF DA COLONIA 
rs r-  o .A1A 	oo 1 	4 	Or-o 	nnAnnA oronnA A o-, 	r-.1 1 	r.00 4 A i4441-1-  A 	r- 	rlr,1 A 	Al A P\ 	n (-1 r- 	f-N o Li L. 	1 V 	.1 1 1. 	‘-) 	 t/ 4.1 LI LI 4 - 	 L-1 I V LI L.../ 1 VI LI '4 I 1 .rn1 II 	L— 	11-11 L.2 '4 1-1 LI 1— 	L.- LI1 I 	LL.,  LI 

NAO CLASS, constituída em 21/09/2015, por meio do doc.umento de constituição 1827 - 
ESTATUTO, registrado no(a) RCPJ em 21/09/2015 e sediada à AV BRASIL, 17 SL A, COLONIA, 
UNA (BA), CEP 45.690-000, telefone(s) (73) 99985-1316. 

Diridente(s) 
Nome  
ZAQUEU DA SILVA SANTOS 

	
025.337.695-50 

MIGUEL DA SILVA SANTOS 
	

872.633.945-53 
Dados da conta 
Adência 0999-7. Conta-Corrente n.° 23.617-9. Poupança Ouro n.° 510.023.617-1 
Poupex n.° 960.023.617-3 abertas em 27/10/2020. 
Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco 
Empresas parceiras: Autorizado. 

Declarações e autorizações 
U Froponenteicontraiame icientalcaoo propoe e o uontratado AUÉ! I Pe a apertura ge conta(s)-
corrente(s) e/ou conta(s) de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex. 

O Proponente/Contratante DECLARA-SE ciente e de pleno acordo com as disposições contidas 
nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE E CONTA DE POUPANÇA 
OURO E/OU POUPANÇA POUPEX, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos da Cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.° 979.322, em 16/09/2020, que integram 
este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, 
formando um documento único e indivisível, cuja cópia foi previamente disponibilizada ao 
Proponente/Contratante por meio de e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste 
instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no site do Banco do Brasil na 
Oro+, rrsro+ f000000,00000 	rorom Kr\ rto roo-oro;So-oo itrontno-Nriimnnfon n/rNi 4 nr% arxiirafiwrs 	Rnnre-N rir' 

celular. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que os saldos devedores na(s) conta(s)-
corrente(s) ora aberta(s) e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser 
automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações 
ïidanueiias de que o 7-^topuilenierCutái-ciiiiiiie beja iikáidi 4i0 Bailou do 	WeL1H débitO 
contas respectivas, o que desde já autoriza. 

O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no 
vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão 
compensadas com os créditos existentes na(s) conta(s)-corrente(s) e/ou na(s) conta(s) de 
Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza. 

CPF 

e Poupanca 

do Brasil e 

, 



16/12/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

002671 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MARIA MONTEIRO ANSELMO 
CPF: 658.868.105-44 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:12:20 do dia 16/12/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/06/2021. 
Código de controle da certidão: 4F0F.4528.21380.48A5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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002672 
PREFEITURA DE UNA 

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

  

fADO DA O Al :IA 

  

DECLARAÇÃO 

r)Fr.1 •ARAMC1S para nc rfinvjri nc firQ ri 	f çnrr?  norocQ r!e-1Q, 

consta no CADASTRO CULTURAL MUNICIPAL, arquivado nesta Secretaria, 

sob o número CGC 006/2020, o grupo cultural TERREIRO YLÊ AXÉ OJA 

FAJONIRE, com sede na Rua Antonio José Rufino, 54, Sucupira, 45.690-000, 

Una-Bahia, com atuação inicial no ano de 1990. 

Una-Bahia, 18 de Dezembro de 2020. 

PREFEITURA DE UNA 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER / EMAIL:setur@una.ba.gov.br  

PÇA DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14 — CENTRO, 45.690-000, UNA/BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 EMAIL: 

Tel: (73) 3236-2021/ FAX (73) 3236-2186 



C\j 

CZ) 

VALIDA EM TODO 0 
TEBBITORIO NACIONAL 

67.033-9 ,1 via °- 	
, 29/04/2016 

8400-4  REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

UT O DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT 

MARIA MONTEIRO ANSELMO 

LIAÇAO NARCIZO MONTEIRO ANSELMO 
MARIANA MADALENA DE JESUS 

NATURLIDADE  
BREJOES - BA 

Doo c.,B1GEN,„ POTIRAGUA - BA POTIRAGUÁ CN:IV.A02 /FIS.79 /N001110 

Caelr4 ?auld 611-4 
Deltggdo de dalIcIal3lislonádollh160.55P,SP  

ASSINATURA DO DIRETOR 
LEI NQ 7 116 DE-29/08183 

5133575A 

CARTEIRA DÉ,IDE.NTIDADE 



YLÊ AXÉ OIA FAJONIRE 
MARIA MONTEIRO ANSELMO 
CPF 658.868.105-44 

0026 74  

PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA: 

OBJETIVO APRESENTAR A POPULAÇÃO ESTUDANTIL A CULTURA, DANÇA, 
CULINÁRIA E AS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS, POIS, 
MESMO COMPLETANDO 17 ANOS EM 2020, A LEI N° 10.639/2003, 
(QUE TORNOU OBRIGATÓRIO O ENSINO DE HISTORIA E CULTURA 
AFRICANA E AFRO BRASILEIRA) ELA AINDA ENFRENTA 
DIFICULDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. 

PUBLICO ALVO 
UNIDADES ESCOLARES 

TIPO DE 
LINGUAGEM 

PRESENCIAL OU GRAVAÇÃO EM VIDEO. 

N° DE UNIDADES 
ESCOLARES A 

SEREM VISITADAS 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

PERIODO A PARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 (A COMBINAR) 
NUMERO DE PESSOAS 

CADASTRADAS 
15 COMPONENTES 

MARIA MONTEIRO ANSELMO 
CPF 658.868.105-44 



002675- 
ATIVIDADES REALIZADAS NOS 24 MESES ANTERIORES A 

PANDEMIA 
ANEXO I 

(março 2018 a março 2020) conforme portifólio comprovando as 
ações 

MARÇO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

' BRIL/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

MAIO/2018 

A tividade 

Local de realização 

Público atendido 

UNHO/ 2018 

Atividade ,---- 

Local de realização j341n.gc-4-; (z-í 7 	4Ye-  /74 à ,a,,, , ne-, 
Público atendido -- 	:2 1 	-,---e2  J-4Ç f 	(- 5-  2  

ULHO/2018 

á tividade 
 ---% )'.  

Local de realização <- 

Público atendido 
C-''  Ç 

‘ GOSTO/ 2018 

A tividade 

Local de realização 

Público atendido 

SETEMBRO/2018 

itividade E/ 
Local de de realização  
Público atendido /4.3e-A J.4 4e, 	etik,,  CP, 



o 
OUTUBRO/2018 

t., 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

NOVEMBRO/2018 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

DEZEMBRO/ 2018 

Atividade 

Local de realização ,f ruvr c/ri y z_c5—  4 yz•6 o c # r--4),2,- , A--r" 

Público atendido •ro ,-.0 _s f., Ç 	,P ,,, 1..L0 5,  , 

JANEIRO/ 2019 

Atividade G/i VI Cerrt à.4  -- 9 C-t-3 ,LS .-1, - 

Local de realização 
Ag.-  ,i A -e,--• 3" - ATT,  5  - 4_,--,' ,)---- • - 

Público atendido 

FEVEREIRO/ 2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

MARÇO/2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

ABRIL/2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

MAIO/ 2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 



JUNHO! 2019 

Atividade Fa-S1',4 	btr 	el-t çoct -e a 
Local de realização e- 

g4not-c-4- - 	Y G-é' 	A  

Público atendido 

JULHO/2019 

Atividade 7'6 Ç....----.--) 3 DA- 	i-il.‘",' 5-amel 

Local de realização ..;- c_ c.-- •.:-- 	si---0 	B.o p- 	vC.-•••)--1.)A-1 c.-.5 AJA ,..1',..,.- ;/1,f_3-g,4 

Público atendido f 
4 g 	 'A 7', 	4_ 	"y. ,.... e  s 	,,..7 	Pç., RL2e_PS" 

AGOSTO/2019 

Atividade 
 

Local de realização í;->o2 P2oc--.40-; 	z?-fr". 	0 '- 4  

Público atendido atendido 7-0(25  
SETEMBRO/2019 

Atividade CA, tfrav 	pa--  

Local de realização —  
(34 aa4c/4 , 	KI.. 	A k e 	em- 

Público Público atendido ,4 -,,,,,.--a 	A.  

OUTUBRO/2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

NOVEMBRO/2019 

Atividade , 
A 11-  . v e rz s 4 n, o 	•)•Lr 

Local de de realização r 

Público atendido  

DEZEMBRO/2019 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

JANEIRO! 2020 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 



FEVEREIRO/ 2020 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 

MARÇO/ 2020 

Atividade 

Local de realização 

Público atendido 
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002675 PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARIA MONTEIRO ANSELMO 
CPF: 658.868.105-44 
Certidão n°: 33027799/2020 
Expedição: 16/12/2020, às 08:11:22 
Validade: 13/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARIA MONTEIRO ANSELMO, inscrito(a) no CPF sob o n° 
658.868.105-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão 

Tribunal Superior do 

são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os :Seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitaçãO desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 	 Emissão: 16/12/2020 08:14 

SECRETARIA DA FAZENDA 

002680 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20203785820 

NOME 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

658.868.105-44 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 16/12/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 



• 002681 
ANEXO II— AUTODECLARAÇÃO 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir BlanC de Emergência Cultural - Lei Federal n° 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 n° 6, de 20 de 
março de 2020,_CNPJ/ CPF MARIA MONTEIRO ANSELMO, CPF 658.868.105-44, declara que: 

	

1. 	Estou cadastrado sob número 	_.) a% /2440  .n o seguinte Cadastro Municipal em atendimento 
ao Art. 6° do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 020. 

II. O Espaço Cultural está sediado e esteve atuante no município de UNA-BA nos últimos 24 meses antes da 
pandemia, ou seja, março de 2018 a março de 2020. 

III. O Espaço Cultural tem finalidade cultural e teve suas atividades interrompidas em decorrência das medidas de 
isolamento social devido à pandemia COVID-19, conforme dispõe o inciso II, artigo 2° da Lei 14.017/2020. 

IV. O Espaço Cultural não foi criado ou está vinculado à administração pública de qualquer esfera ou vinculados a 
ela, bem como não está vinculado a fundações, institutos ou instituições criados e mantidos por grupos de 
empresas, e ainda não se enquadra como teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento 
exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do sistema S, conforme vedações 
previstas no parágrafo único do Art. 8° da Lei 14.017/2020. 

V. Sou responsável pela gestão do espaço cultural e que solicitei apenas este benefício, em todo território 
nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação prevista no §3° do Art. 7° da Lei 14.017/2020. 

VI. Estou ciente que devo apresentar prestação de contas, até 120 dias após o recebimento da última parcela do 
subsídio, nos termos do Art. 10, da Lei 14.017/2020. 

VII. Estou ciente que deverei realizar a contrapartida destinada, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento 
do recurso e destinar as ações prioritariamente, a estudantes de escolas públicas e em espaços públicos da 
comunidade a qual pertenço, de forma gratuita e pactuada com o poder público, conforme determina o Art. 9° 
da Lei 14.017/2020. 

	

VIII 	Estou ciente e autorizo o acesso e o uso de meus dados para validação das informações apresentadas, bem 
como atestar o atendimento aos critérios para recebimento do subsídio. 

	

IX. 	Estou ciente que, caso as informações e documentos por mim apresentados sejam legalmente falsos, 
responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n° 2.848, de 
07 de dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas 
administrativas e outras. 

1(1j21WAW N IRO ANSd14( \"ewv-
txt0 

CPF 658.868.105-44 
YLÊ AXÉ 01A FAJONIRE 



ANEXO IV 

	 002682  

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E 
DESPESAS EXERCÍCIO 2019 

ESPAÇOS CULTURAIS PESSOA FÍSICA 

NOME DO REQUERENTE/MEI: MARIA MONTEIRO ANSELMO 
CPF/CNPJ N°: 658.868.105-44 

Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal n° 
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 n° 6, de 20 de março de 2020, o requerente/proponente acima identificado 
DECLARA que não tem obrigatoriedade legal de contabilização das despesas e receitas. 

Declara também que as receitas e despesas existentes são relativas a manutenção da 
atividades culturais e artísticas do respectivo Espaço Cultural 

Reconheço a exatidão destas informações que são de minha inteira responsabilidade, estando 
ciente de que a falsidade na mesma implicará nas penalidades cabíveis. 

Jim-BA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

1R11 ç 
CPF 658.868.105-44 

YLÊ AXÉ 01A FAJON1RE 



ANEXOVI-DECLARAÇÃODEFATOIMPEDITIVO 

PESSOA FÍSICA 
	

002683 
MARIA MONTEIRO ANSELMO 
CPF 658.868.105-44 

Em cumprimento às determinações da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Municipal n° 4.400/93, 

DECLARAMOS, para fins de participação no EDITAL N° 003/2020 DE CHAMADA PÚBLICA que: 

I. Não estou impedido de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
II. Não fui declarado inidôneo pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
III. Não existe fato impeditivo a minha participação no referido edital; 
IV. Não sou titular de mandato eletivo, nem ocupante de cargos em comissão com atribuições de direção, 

chefia e assessoramento da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 
V. Não possuo parentesco direto ou colateral até 3° grau, com titulares de mandato eletivo ou ocupantes 

de cargos em comissão com atribuições de direção, chefia e assessoramento da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta; 

VI. Não permitirei a participação nas atividades remuneradas do Espaço Cultural, menores de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Estou ciente que, caso as informações apresentadas sejam falsas, responderei processo por ter 
incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de 
medidas administrativas e outras. 

Una-BA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 

yt.,14 
MA IA MON 	kft,‘) 17(7  

CPF 658.868.105-44 
YLÊ AXÉ OIA FAJONIRE 



TERREIRO Yd RXÉ 0111 111011IRE 
• 002684 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 
ESPAÇOS CULTURAIS 

1. 	RECEITAS TOTAL/ANO 

ITEM DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR ANUAL (média) 

1 Faturamento/Receita (anual) do Espaço Cultural no 
ano 2019 Or°1° 

2. DESPESAS DE CUSTEIO DO ESPAÇO CULTURAL/ ANO (média) 

ITEM DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR ANUAL (média) 

1 Despesas de custeio - média do ano 2019 — (água, 
luz, telefone, internet, aluguel, transporte, 
alimentação, material de expediente, etc)  

or  O o 

2 
Despesas com aquisições de bens e equipamentos 
permanentes. 61  00 

3 
Despesas com empregados, incluindo encargos e 
impostos - CLT, média do ano 2019 0(00 

4 
Outras despesas 	diversas, 	incluindo 	impostos e 
taxas, média do ano 2019 o(  O U 

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo com dados apurados em 31 de dezembro de 
2019 e que as informações nela contidas são de nossa inteira responsabilidade, estando cientes 
de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis. 

Una-BA, 21 de Dezembro de 2020 

.4"4-7.741e' 
Maria onteiro Anselmo 

Coordenadora 



ANEXO V — DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
ESPAÇOS CULTURAIS — PESSOA FÍSICA 	

002685 
Com a finalidade de atendimento a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal n° 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 n° 6, de 20 de março de 2020, o 
Espaço Cultural abaixo designado DECLARA, sob as penas da Lei seu representante artístico e demais 
integrantes abaixo relacionado (s), para efeito de participação no EDITAL N° 003/2020 de CHAMADA 
PÚBLICA que os referidos profissionais estão cientes e de acordo com as condições previstas no referido 
edital, responsabilizando-se pelo cumprimento integral das condições da proposta. 

Espaço Cultural: YLÊ AXÉ 01A FAJONIRE 

Cadastrado no: aGe./ eX6/2-02--0 	_ N°: 
Representante designado: MARIA MONTEIRO ANSELMO 

CPF 658.868.105-44 

Nome do Artista CPF Assinatura 

S)2,4,4~_oá 50,..u. o y & qo hr,-2_ 	6f 
«2 (o r& ._ / 
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VotA,1 tiafil  ,;( tae, '1,1,1‘.?  ç•-1-,,, Ss 1-.3.3-1- 	Z. o 	4/)r~..,'0.", 

08 O +- .5sos h.s 

M1)-Vp0-325-Doi 
P .3 	3117- 65550 

5 - 1'ffrs,0•MO`O ''  

ce  Wift i/J24 450.,4 

, ,e,car,GAI s 
/I 	4- 4 

4,e1 	
i 

ern01 /4  atl -- fi-of 	PtIce 

no 	ci(/ A A 
i, 	kftio 

G to4)-0"a 	• • /, S C, 	ot 'kl' Cj0 	13 L.49~ 

Estou ciente que, caso as informações apresentadas sejam falsas, responderei processo por ter incorrido em 
crimes previstos nos artigos 171 e 299, do Decreto-Lei n°2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal) e 
que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas administrativas e outras. 

4212/IA J/fbNTErRO ANSELMO  
CPF 658.868.105-44 

YLÊ AXÉ OIA FAJONIRE 



TERREIRO ODE Kin= 	00268G 

ANEXO VII 

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1. AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS - Descreva as ações previstas e realizadas, de acordo com o cronourama e as 
ações apresentadas na proposta de contrapartida. 

I- 	REFORMA DA FACHADA DO TERREIRO; 
2- 	REFORMA DO TELIIADO; 
3 
4- 	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA PARA FEITIO DE ADEREÇOS. 

. 	RESULTADOS ALCANÇADOS - Descreva os resultados alcançados frente aos objetivos da pro- 
posta de contrapartida e identifique o público atendido. 

Una-BA, 21 de Dezembro de 2020 

TERREIRO ODÉ KUTALA 
ROBERTO SANTOS SOITZA 

Coordenador 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 002688  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA CRISTA BENEFICENTE DA COLONIA DE 
UNA 

CNPJ: 23.624.384/0001-19 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

ucilitiCiu 	vá;;Uct k../cict 	 IR) 112011;Z. G 	 c, tio 	tic 	[tu ici.jiciatIVU, MCI a 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
.re.rne thtfr.•11rfh ri nxi 	rs1 I •ehttn• //NA/1AAAf 	f rirw hr's. .......... 

Certidão emitida emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:28:56 do dia 18/12/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/06/2021. 
Código de controle da certidão: 6B0C.A513.B17A.07C2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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• 002689 
CAPLUI.,0 I - DA DENOMINAÇÃO, NATUaEZA, SEDE E DURAÇA0 

Au. 1" - A Associação Comunitária Quilombo1a Cristã Beneficente da Colônia de Una 
denon,inada também pela sigla ACQBC,é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lueral-: os_ criada a partir da união de idéias e eslOrços de pessoas em ti;n0-414-um-ge.tpásito, 

social. com  prazo indeterminado com s,de e 	 WY'.'"nelTrs'i"?4tir 
V4V4 PU% '4 ZACaiirreted 1 

COltrifi no Município de Una.Babia CEP. 45.690-000. 
Selo degrazrze 	 L 

• I 

ktgçhinc cjaáuhe;flkodi 

i preservação ao 

(0 	f 
Coinni:i de Una e Região, através de !otos, vídeos. .jornais. livros, revistas e outros; 	• C; cz, 	.4) 

Izos. 

111-l^ii.scar parcerias com meios de comunicação, 	afim 	divulgar os atrativos de  

IV - D..senvolver qualquer outra atividade que seja conveniente para os seus rins; 

CA( 'FULO 11 - DOS FINS DA ASSOCIAÇÃO 

Tribuna* de Julça Cntadi 

Ato Notar141 o de Regi o st 	015 

2498. 	5-0 
Consulle seln 

krt. 2-- A A C t? 13 C . tem como principais fins:a _CRU pa 	Lii,p; 

cultural dos quilombolas em Colônia de Una e 	Além de estin tilar 

meio :nbiente e promover atos sociais e culturais. 

Art. 3" - A A C Q.  B C tem como missões fundanr:ntais: 

Apresentar nas Escolas do Município t.te Una e Regalo a e tintim QuiioudiuL uao 

origens e a preservação do Meio Ambiente; 
Desen \ olver Programas de Educação pra divulgar a Cultura Quilombola. 

LI 	Desen\ olver e incentivar a Cultural maierial e imaterial local. 

IV- 	Prumo' er ações junto ao poder públicç, s privado para garantir direito a 
2sseLmtrando condições de investimento nas áreas de 

Saúde. Educação. 1Iabitação. Transporte. Lazer; 
Ações para a preservação do Meio Ambiente buscando as Culturas dos nossos 
antepassados com projetos nas áreas socais. 

Art. 4 - Para cumprir com seus rins e missões. a C Q BC, poderá: 

1 	,mover parcerias com entidades públicas e piivadas na elaboração de projetos 11 Lie 

possa ...ontribuir com o desenvolvimento e divulgação da Cultura Quilombola da Região. em 

esNei.il no Núcleo Colonial de Una; 

Pro novel-  encontros, intercâmbios. para interação de entidades públicas e privadas 

inte.Ln.;adas cru toriateeer a Colono 1 /41,i 

eN4, 
(..." 

••••-ai O 

CA?L U LO III - ADM ISSAO 

Ari. 5 - Poderão ser admitidos como sócios da A C Q BC, as pessoas físicas e jurídicas, de 
Dircili. publico. cle Direito Privado. ligados direta c indiretz.imente aos seus lins. 

,c41  tpd,‘ 
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CET•  
Tetef.:3 ",  

Por,' 

CA;:í ULO IV - DOS ASSOCIADOS 

Se0i 
ias í .itegorias de S'ócius 

Art. 6 - associação é constituída por número ilimitado de associados, sendo o mínimo 
de 5 (. fleo). 

Co Único - Os associados podem ser de uma das seguintes categorias: 
1 	Iiirdadores, os que assinaram a ata de criação da associação; 

et,...tivos. os que ingressaram na associaeao def,dis da sua consti wiyão, 
111 	b...neinéritos. aqueles que receberão titulo coni:érido por deliberação da Assembléia 
(icr,.1. de forma espontânea ou por mérito decorrenu2 de relevantes serviços prestados à 
assuci..eã), sendo que neste caso, deve ser encarni:lnada a proposta de inserção desses 
a Assembléia Geral. por meio da diretoria. 

Seço I 
Dos i',:reitos e Deveres dos Associados 

Art. 7 - São direitos do associado: 
1 - oi.n-  e ser votado para os cargos eletivos; 
11 	.•oomarecer à Assembléia Geral para a qual fo convocado, discutir e votar os assuntos 
eore-aaates da ordem do dia; 

onvocar a Assembléia Geral, conforme o art. 18. inciso 111. 

002690  

Pará 52,Lt 	Único 
ser \ okados. 

Os associados beneméritos não terão direito a voto e ne 
,3 ~Irra* 

id 14: e 1:

dj 

Art. 	- :ião deveres do associado: 
1 	l'in.iprir as disposições estatutárias e regimentais: 
11 - ac.itar as determinações da Diretoria; 
111 	rigar em dia suas mensalidades. 

Se ' 
TrIbt. Ato 

24a 

missão, Demissão e Exciusão de Associados 

Ari J - A admissão dos associados dar-se-á por indicação de 2 (dois) associados e 
posicr, r aprovaçãk) da Diretoria. 

Art. 1 	A demissão dos associados dar-se-a por icio de ato ac.huiiiisuati, o 11 
ouvid: a Assembléia Geral. 

Paraw ifo Único O desligamento espontâneo do associado dar-se-á por meio de 
comia ,cação à Diretoria. 

Ari. 1i" - O associado que descumprir Os dispositi is estatutários ou rq,?imentais será 
excluído da associação, por ato da Diretoria, sendu assegurado recurso à Assembléia Geral: 

- o i;Tio comparecimento a 3(1rês) Reuniões Ordinárias consecutivas, sem justificativa 
elimina-se o participante da Associação. 

(50 t1/41 

eJ 9 6,10,1 
sePr-,e,  .,r- 



Ft 
CgJFÉ4:"' 

Reg, C.1' 
C,Ef CAt'l A.I1,0 V - 	ADMINISTRAÇA0 

SCÇã.0 ã 

Da ‘,,,embletia Geral e da Diretoria 0 0 2 6 91  
Art, 12°- A administração estará a cargo da Assei imléia Geral, da diretoria e do Conselho 

Hsil 
Art. 1 7" - A Assembléia Geral. órgão superior de administração da associação. será 
con.aiuída por todos os sócios CM pleno gozo dos :;eus direitos estatatálio. 

Art. 14" - Compete exclusivamente à Assembléia Geral: 	

I NAbfritigia~eitiow$ 

e:r'eT e dar posse à Diretoria e ao Conselho Fist ai: 

	
F14,41hMkg,.4~~,~itiot 
;,~ttepertentierioado 

ÁProk4MAti41~ti 
, -,wiar recursos contra decisões da diretoria: 

	
Ç LU:A, ag e-: 	 ti ii 

II 	a. 'ireciar proposta oriunda da diretoria. de intitulação dos associados. .0 	lido 

ou it:1t a qualidade de benemérito; 	 Veriulel 
IV 	a , decisões pertinentes a alienação. transigência, hipoteca ou perniut4 f4b  
patrimoniais: 
V — apro \ ar as contas: 	

i-u-ionnr o R&'imeiao Interno apresentado pela diretoria 

nos termos da art. 22. inciso I deste l'.statuto; 

li 	decidir acerca de alterações estatutárias: 
VIII - ieliberar sobre a extinção da Associação; 
IX 	d:cidir os casos omissos neste Estatuto. 
Parágrafo Único - Excepcionalmente. por motivo de urgência. os casos omissos poderão 

ser oeciáidos peia üireiotiuoU 	da Aaa Hé Gera. 

Art. 15"- A Assetnbléia Geral realizar-se-á ordinarionente uma única vez durante o ano, 

eia da a estabelecida no regimento interno. 
'ar 	:a1 Único A realização anual e ordinária da Assembléia Geral tem conto finalidade 

a di e,..ssão e homologação do balanço aprovado pelo Conselho Fiscal e apreciação do 

relatório anual da diretoria. 

Art. 	- A Assembléia Geral realizar-se-á extraoidinariamente quando convocada: 

-pci diretoria; 
II 	pL a t 'onselho Fiscal; 
ti 	,r01 mínimo. 1/5 dos associados no uso de suas prerrogativas estatutárias; 

Art. 17" - A com °cação da Assembléia Geral será mediante edital atixado na sede 
da a ;sciação. por circulares, e-mail ou outro meio de efetiva comunicação, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
Parap-afo Único - O quorum mínimo para a abertura das reuniões será. em primeira 

de 	mtyi_s  1J!r) tinc: COMponentes ;Ia Assembléia Geral e, em segunda 

com, o:ação. 30 (trinta) minutos após. com  pelo menos 1/3 (um terço) dos associados. 

Art. 	- O quorián de deliberação será de 2/3 (c1,.k terços) da Assembléia Geral. em 
reuniã-) extraordinária. para as seguintes hipóteses: 

ii - ai coação dc ciis 	e 	i açãi; 	nua 
- alteraçãO do estatuto; 

• Lan, 

III - e...tinção da Associação. 
Paráa.1.0 Único A Assembléia Geral instalar-se á em primeira convocação com 2/3 

6e1_ 
terços dos associados e em segunda convocação com qualquer número. 	

05  O' 

t,ct 



Rue. 
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Art. 1 :" - A dIrexoá-,, 	
e,$):).sfititiela por um Pres,...e ttc. untBgettitOntiWet-olT_2~,,„e_ 

seus suplentes eleitos pela Assembléia Geral. Paràgtafo Único - Ocorrendo vaga entre os integrantes da diretoria, a Assembléia 
Geral e reunirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger o 

novo ilitegrante. 002692 

.‘rt. 2,t" - Compete à diretoria: 

elt.tiorar e apresentar o Regimento Interno para 
a preciação da Assembléia Geral no 

primeiro ano de seu mandato; 
II -- elaborar e apresentar a Assembléia Geral o relatório anual; 

ffizer cumprir o estatuto social e o regimento interno; 

IV 	
buscar meios de mútua colaboração com insiituS pàHicS 

I:" privadas, em 

ativtdtles de interesse comum: 

V 	co.artitar e demitir funcionários; 

VI 	c- tnvocar a Assembleia Geral; 
VII - lixar anualmente o valor da contribuição mensal dos associados eStik-ffttteellídtlkiegtatdakí 

rilevidas. atualizações monetárias. ouvida a A emblt)iv. çttira.S.y, 

ordinária ou extraordinária; 
VIII aprovar a admissão de novos associados. 	

Tate 

:"/Nisur14 U4VM1,1:31,":,  

'1  rad d.tii 	,.)ettitp,mt:ti 

B014887-9 
tugmentmeas Ari. 2 - Compele ao presidente: 

rAtresentar assoeia(r Zid ativàe pssiv22-ner.tte, jti,11l e extraiudicialinente 

11 - cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno: 

III 	cpnvocar e presidir a Assembléia Geral; 

IV 	e, invocar e presidir as reuniões da diretoria; 
V - !limar, juntamente com o primeiro tesoureiro. os títulos de crédito de titularidade 

obri:..t,a...ional da associação e proceder da mesma foi iria para autorização de pagamento 

em es.cie e em cOeque. 

Art. 2 "- C.'ompete a() secretário: 	 • 

-- soc,.etariar as reuniões da Assembléia Geral e (1:1 diretoria e redigir as atas; 

II 	publicar todas as notícias referentes às atividades da Associação. 

:Art. 2V' - Compete ao tesoureiro: 

arr.:calar as contribuições dos associados. renda.,;, auxílios e donativos e prestar 

cont:is de suas açes; 
. 	obripações financeiras sob prévia autoázação do presidente. assinando-o de 

forn:a ...Munia com este, os cheques e outros documentos da gestão financeira da associação: 
III • apresentar mensalmente, ou sempre que solicitado, os relatórios de receitas e despesas: 
lV 	apresentar semestralmente o balancete financeiro ao Conselho Fiscal; 

,-csentar o relatório financeiro para ser apreciado na Assembléia Geral ordinária; 
VI - p bI icar anualmente a demonstração das receiLis e despesas realizadas no 

VII 12 uardar os documentos relativos à administraçlo financeira, cle competência da 
teso iraria: 
VIII - manter todo o numerário em estabelecimento bancário, exceto valores suficientes 
para pequenas despesas;  

" 



Selo de Autenticidade 
,.IT'Eli:ktr~d. MUS. do  

delem 

2 É ijcl: 21115 

;Sobsoo 

o <<i• .(k‘°  

Do Ct,aselho Fiscal 

Art. fl"- O Conselho Fiscal constituir-se-á de três membros eletivos , 
	 002693 

sendo associados em pleno gozo de suas prerrogati \ as estatutárias e eleitos pela 
Asscn bleia Geral. 

2s" - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - ler Acesso livre e irrestrito aos livros cie escriturição da associação: 
;inalisar os balanceies, balanços e relatórios financeiros apresentados pela tesouraria 

e dar 1 ,areceres: 
tt!ii mi rest;Ir-se sobre a situação financeira da associação: 
IV o mar, por meio de pareceres. sobre a aquisiç:io e alienação de bens e relatórios 
de d2s.impenho financeiro e contabil. assim como )i)erações patrimoniais realizadas 
com a iinalidade de subsidiar as atividades dos org.mismos da entidade. 

Lliiico O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente de seis en Neiwttlqesievsfut 4  
Ao da Ai“embléia Get al. da dirc Siaôoo"citsce  

pelo ri imos 1/5 dos associados. 

Seço I 
Dos ( :,rgos Eletivos 

e 1 2S je; 	î.;:stii 	1"". 

Art, 2?'- O exercício de cargo eletivo é indelegável. 

Art. 	- O mandato dos cargos eletivos dos dir41,ntes da associação terá a duração de 
0-14,,u:itrot anos. sendo permitida a recondução. 

Seço V 
Da 	missão e Demissão de Empregados 

Art. 2 - " - A admissão e demissão de empregado sLião de acordo com as normas da 
C'on;olidação das 1.eis do Trabalho (C1_,T) e com o regimento interno da associação. 

- . admissão de empregado deverá ser aprova-Li pela diretoria. 
;'; 2" - is empregados serão remunerados com nas,: 	vaiores prativados  

na uspectiva área de atuação. em entidades congêncres. 

VI - DA DISSOLUÇÃO 

- A dimsolticão dar-se-á por: 
-- del beração de 2/3 da Assembleia Geral: 

11 - 	incapacidade superveniente da própria assti„iiação: 
111 	ii s casos prc \•istos em lei. 

Art. 3 - O patrimônio terá como destino entidade de mesmos fins e. na 
será destinati ao Estado. 

dt'o - 

falta de pessoa 

W.•,cg"N`c,' 
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CÁA' ULO VII - DAS DiSPOSIÇÕES FINAls " 

. 2121 
Art. 32" - As non, 	 reialivas àS nonic:iico rn tr:iT1 je 
tvgitn:••dais serão dispostas no regimento interno. 

Art. 33" - 1-m decorrência de lacuna ou omissão nas normas caberá à diretoria decidir e 	• 	002694 
ene:minfiar a Assembléia Geral para o respectivo referendo, sempre de acordo com as normas 
legt.t ls. 

Selo de Autentic 
teh.Uo Jodç do 2,tut 
Ato Not.:Retal ou do 

,.. • Ogyk , :0101' Sierlffilur:AXS) finTWA rk1 ; 

tá,> 

I 'Ir 

ver
ít 	

d4de 
1 

Akesdt - T1t.bAit' Dat!orrsch ! é 
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À 

241:1'4,14b0 14 

t e. e 

•rt- 

Art. 	- As atividades dos diretores, membros do Conselho Fiscal, bem como as dos 
associados, não serão remuneradas. 

Ari. 35" - Os associados da entidade não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelL obrigações e encargos sociais da instituição. 

O pre mte estatuto foi aprovado em Assembléia Geral ordinária realizada No Distrito de 
CO1j.li ia nesta Município de Una Bahia em 03 de Janeiro de .2015 . 

Atc.• o; que o presente estatuto foi lido e apanado na reunião de criação da Associação 
rri-tã Renefi=te 	Ce2it-tiã dc 	, 	ON ptesentes o livro de admissão de associados, na qual fui presidente da mesa diretora, razão 

)ort,tt„. rubrico todas as suas folhas e firmo ao final, após o artigo 35. 

A 

— 

•;,,, 	tt,i ANCIIIULÇl t.J1tJ Golioária 

* getries101 
Dere'ADtZ 

Ctitt/I9 &Itã Nt 

fl `Jel, 2.i115 

te•  

2.119R. MR014893-3 r.~. • 

ti  

Seio do AldentJoidade 

Ato Notedel ou de Registro 

2496.AI:3001037-O 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	0026 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.624.384/0001-19 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA
/2015 21/09  

NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA CRISTA BENEFICENTE DA COLONIA DE UNA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA DE UNA - ACQBC 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS AT ti/IDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

cool.G0 E DESCRIÇÃO DA NATUREZA .1URiDICA 
399-9 - Associação Privada 

LoGRADCURO 
AV BRASIL 

NÚMERO 
17 

COMPLEMENTO 
SALA A 

CEP 
45.690-000 

BAIRROIDISTRITO 
COLONIA 

MUNICÍPIO 
UNA 

DF 
BA 

ENDEREÇO ELETRC5NICO ' 
ANJOSFIGUEREDO@BOL.COM.BR  

TELEFONE 
(73) 3236-2105/ (73) 3236-2021 

ENTE EEDERATIVC RESPO,,S 	-,_ ,ET.,R) 
***** 

SITUAÇA0 	ADASTPAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/09/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL. 
.*******  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/10/2020 às 12:18:11 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

1 of 1 

V4-er  

23/10/2020 12:18 



MIGUEL DA SILVA SANTOS 

12595373066 01 

- 

Tr.  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL '31M5Wir 

S')0(Wiel',JLCARTEIRA DE IDENTIDACTEMOCk  

07.698.995-01 

MIGUEL DA SILVA SANTOS 

IMTONIO RIBEIRO SANTOS 

JUDITE ALVES DA SILVA 

27-11-2014 

LEI N'-'7,116 DE 29/0g)83 

UNA BA 	 29-09-1975 

C . NAS . CM UNA BA OS 
SEDE Lv 021 ELÁMO6 RT 0339 

872.633.945-53 

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

TÍTULO ELEITORAL 

NOME DO ELEITOR 

MIGUEL DA SILVA SANTOS 

- DATA DE NASCIMENTO 	INSCRIÇÃO 	 

29109/1975 	05€7 8186 0566  
- MUNICIPIO 	  

U.NNBA 

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO 
ELEIÇÕES GERAIS 2018 -1° TURNO 
DATA: 07/10/2018 
MIGUEL DA SILVA SANTOS 

002696 

Inscrição: 0587 5186 0566 
UF: BA Zona: 0116 Seção: 0064 

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO 
ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 2° TURNO 
DATA: 28/1012018 
MIGUEL DA SILVA SANTOS 

Inscrição: 0587 5186 0566 
UF: BA Zona: 0116 Seção: 0064 

JUIZ 	ELE " 



PREFEITURA DE UNA 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

ESTADO BA BAHIA 

 

002697 

DECLARAÇAO 

DECLARAMOS para os devidos fins que se façam necessários, que consta no 

CADASTRO CULTURAL MUNICIPAL, arquivado nesta Secretaria, sob o 

número CGC 003/2020, o grupo cultural ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
QUILOMBOLA CRISTÃ BENEFICENTE DA COLÔNIA DE UNA, CNIDJ n° 

23.624.384/0001-19 com sede na Av Brasil, 17, Colônia de Una, 45.690-000, 

Una-Bahia, com atuação inicial no ano de 2015 e representada pelo Presidente 

MIGUEL DA SILVA SANTOS, portador do CPF n° 872.633.945-53. 

Una-Bahia, 18 de Dezembro de 2020. 

berval 4",  azans Berbert 
Secretário unicipal de Turismo. 

Culturá, Esporte e Lazer 
bec.86/2017 

PREFEITURA DE UNA 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER / EMAIL:setur@una.ba.gov.br  

PÇA DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14— CENTRO, 45.690-000, UNA/BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 EMAIL: 

Tel: (73) 3236-2021/ FAX (73) 3236-2186 



002693 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	23.624.384/0001-19 
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA OUILOMBOLA DE UNA 
Endereço: 	AVENIDA BRASIL 17 SALA A / COLONIA / UNA / BA / 45690-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
Prim A irfpnfifirariA PrIC011trA-GP PM cif! lAt-"Ãn rpm ;lar nçarAntp n Filnrfn 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
ohrioac.ões com o FGTS. 

Validade:12/12/2020 a 10/01/2021 

Certificação Número: 2020121202085349645012 

Informação obtida em 18/12/2020 16:30:44 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 18/12/2020 16:35 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributarios 002693 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20203827780 

23.624.384/0001-19 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emiticia em i i I 	conforme rortana n- 	sencio vaiicia por dd dias, comacios a panir cia ciata cie sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

2x-Co- 
Página 1 de 1 	 RelCertidanNegativa.rpt 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA CRISTA BENEFICENTE DA 
roLnNTA RR UNA (MATRT7 R RTLTAT(;) 
CNPJ: 23.624.384/0001-19 
Certidão n°: 33696916/2020 
Expedição: 18/12/2020, às 16:32:43 

Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA CRISTA BENEFICENTE DA 
COLONIA DE UNA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 
23.624.384/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais ao Traipaino e estao atualizados ate i (dois) aias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Du BatiAu NaL:luilal de DeveduLeb Ti1jjjjj Lct LuilzáLam u cladu 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recGlhimentcis previdcnciázics, a liGi-Lcrázics, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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