
Número Nome Descrição Valor

M1       88.576,36 

A1.1          40.000,00 3.3.90.39.00                    40.000,00 

A1.2          48.576,36 3.3.90.39.00                    48.576,36 

M2     115.000,00 

A2.1          40.000,00 3.3.50.43.00                    40.000,00 

A2.2          75.000,00 3.3.50.43.00                    75.000,00 

A2.3        108.000,00 3.3.90.39.00                  108.000,00 

Natureza da 
Despesa

Valor por Natureza 
da Despesa (R$)

Realizar o repasse de subsídio por meio de 
Chamada Pública de Credenciamento 
conforme Inciso II, Art. 2º, Lei nº 
14017/2020.

Realizar o subsídio mensal por meio de Chamada 
Pública de Credenciamento para espaços artísticos 
e culturais que tiveram suas ações interrompidas 
por conta da pandemia do Covid-19

Realizar o subsídio mensal por meio de Chamada 
Pública de Credenciamento para espaços artísticos 
e culturais que tiveram suas ações interrompidas 
por conta da pandemia do Covid-19

Realizar o credenciamento e seleção de espaços 
artísticos e culturais MODALIDADES MICROEMPRESA, 
EMPRESA INDIVIDUAL (EXCETO MEI), EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 
que tiveram suas ações interrompidas por conta da 
pandemia do Covid-19  sendo:  4 (quatro) subsídios 
mensais no valor de R$ 5.000,00 em 2 parcelas

Realizar o subsídio mensal por meio de Chamada 
Pública de Credenciamento para espaços artísticos 
e culturais que tiveram suas ações interrompidas 
por conta da pandemia do Covid-19

Realizar o credenciamento e seleção de espaços 
artísticos e culturais MODALIDADES SOCIEDADE LIMITADA 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que tiveram suas ações 
interrompidas por conta da pandemia do Covid-19  
sendo:  3 subsídios no valor de R$ 8.096,06 em 2 
parcelas 

Realizar o repasse de recursos por meio de  
Chamamento Público - -para Entidade 
Culturais atuantes no município,  conforme 
Inciso III, Art. 2º, Lei nº 14017/2020.

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público -  para Entidade Culturais 
Sem Fins Lucrativos e Agentes Culturais com fins 
lucrativos (exclusivamente Microempreendedores 
Individuais) atuantes no município 

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público -  Entidade Culturais sem 
Fins Lucrativos para apresentação de proposta 
cultural a ser desenvolvida até 31/12/2020

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital de 
Chamamento Público para Entidade Culturais sem Fins 
Lucrativos com até 40 associados, sendo 5 selecionados 
para parcela única de R$ 8.000,00. 

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público -  Entidade Culturais sem 
Fins Lucrativos com mais de 40 associados para 
apresentação de proposta cultural a ser 
desenvolvida até 31/12/2020

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital de 
Chamamento Público para Entidade Culturais sem Fins 
Lucrativos com mais de 40 associados, sendo 5 
selecionados para parcela única de 15.000,00

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público -  Agentes Culturais 
(MICROEMPREEMPREDORES INDIVIDUAIS) com fins 
lucrativos para apresentação de proposta cultural 
a ser desenvolvida até 31/12/2020

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital de 
Chamamento Público -  Agentes Culturais 
(MICROEMPREEMPREDORES INDIVIDUAIS) com fins 
lucrativos para apresentação de proposta cultural a ser 
desenvolvida até 31/12/2020, sendo 18 selecionados 
para parcela única de 6000,00



M3       60.000,00 

A3.1          12.000,00 3.3.90.48.00                    12.000,00 

A3.2          20.000,00 3.3.90.48.00                    20.000,00 

A3.3          28.000,00 3.3.90.48.00                    28.000,00 

M4     231.250,00 

A4.1        231.250,00 3.3.90.31.00                  231.250,00 

Naturezas de Despesa
Prêmios 3.3.90.31.00                  231.250,00 

Serviços - PJ e MEI 3.3.90.39.00                  196.576,36 
Bolsas a PF 3.3.90.48.00                    60.000,00 
Subvenções 3.3.50.43.00                  115.000,00 

ORIGEM DO RECURSO: GOVERNO FEDERAL               602.826,36 

Realizar o repasse de recursos por meio de 
Edital de Chamamento Público  para Grupos 
e Coletivos atuantes no município,  conforme 
Inciso III, Art. 2º, Lei nº 14017/2020.

Realizar o repasse de recursos por meio meio de 
Edital de Chamamento Público para Grupos e 
Coletivos atuantes no Município, distribuídos entre 
coletivos com 2 até 5,6 até 10 e mais de 11 
integrantes, respectivamente, em , conforme inciso 
III, Art. 2º, Lei nº 14017/2020.

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público  para Grupos e Coletivos, 
com 2 até 5 integrantes, atuantes no município, 
representados por uma pessoa física. 

Realizar Edital de Chamamento Público  para Grupos e 
Coletivos, com 2 até 5 integrantes, atuantes no 
município,  representados por uma pessoa física, para 
apresentação de proposta cultural a ser desenvolvida até 
31/12/2020 sendo: 4 repasses de R$ 3.000,00 em parcela 
única.

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público  para Grupos e Coletivos, 
com 6 a 10 integrantes, atuantes no município, 
representados por uma pessoa física. 

Realizar Edital de Chamamento Público  para Grupos e 
Coletivos, com 6 até 10 integrantes, atuantes no 
município,  representados por uma pessoa física, para 
apresentação de proposta cultural a ser desenvolvida até 
31/12/2020 sendo: 4 repasses de R$ 5.000,00 em parcela 
única. 

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Chamamento Público  para Grupos e Coletivos, 
com 11 ou mais integrantes, atuantes no 
município, representados por uma pessoa física. 

Realizar Edital de Chamamento Público  para Grupos e 
Coletivos, com 11 ou mais integrantes, atuantes no 
município,  representados por uma pessoa física, para 
apresentação de proposta cultural a ser desenvolvida até 
31/12/2020 sendo: 4 repasses de R$ 7.000,00 em parcela 
única. 

Realizar Edital de Premiação por Mérito 
Cultural (cultura popular)  conforme Inciso 
III, Art. 2º, Lei nº 14017/2020.

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Premiação por Mérito Cultural para agentes de  
cultura popular  - Inciso llI

Realizar o repasse de recursos por meio de Edital 
de Premiação por Mérito Cultural para agentes de  
cultura popular  - Inciso llI

Realizar seleção de 125 (cento e vinte e cinco) pessoas, 
com comprovada atuação e mérito cultural (cultura 
popular) local, para receber premiação no valor de R$ 
1.850,00 em parcela única. 

RESULTADO: APROVADO | DATA: 08/10/2020

Aprovado o Plano de Ação, pois está em conformidade com os requisitos apresentados no Despacho de número 
0605061/2020/SECDC/SECULT, do Secretário Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, constante do 

Processo SEI nº 72031.007803/2020-91.
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