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FOLHA DE INFORMAÇÃO - QUESTIONAMENTO 

 

REFERENTE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 - CEASC 

PROCESSO Nº 00689.11.07.611.2018 

OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 

desenvolvimento e a permanência das artes nas suas diversas formas de expressão 

para receber financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no percentual de 

até 100% (cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo priorizadas aquelas 

oriundas e/ou realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 

sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no município, garantindo a cultura 

enquanto direito de todos os cidadãos, tendo como local principal de realização o 

município de Camaçari, Bahia. 

PERGUNTAS: 

1 - Posso incluir no orçamento do Projeto: 

 Contas de energia,  água e internet do espaço onde serão desenvolvidas as 
atividades do projeto; 

 aluguel de espaços e  materiais permanentes para execução das atividades ; 

 contratação de transportes para locomoção dos participantes para as 
atividades, visitas técnicas e de intercambio cultural ;  

 aquisição de materiais para manutenção de instrumentos musicais que serão 
utilizados no projeto; 

 pagamentos de INSS (empregador) para os prestadores de serviços; 

 pagamentos com pessoal de apoio como: motorista, coordenação e serviços 
gerais; 

 aquisição de lanches para os participantes; 

 contratação de profissionais de apoio pedagógico para acompanhar os 
participantes; (alunos) do projeto 

 contratação de coordenadores e/ou monitor social 

 materiais de comunicação como: cartaz, outdoor, panfletos, banners e mídias 
sociais; 

 contratação de contador para elaborar a prestação de contas; 

 contratação de consultoria técnicas especificas para o projeto 
 

2 -  Posso oferecer como contrapartida uma apresentação, oficina ou atividade 
realizada pelo próprio artista/grupo participante do projeto? 

3 - A contrapartida é obrigatória para todos os projetos. E a prestação de contas, deve 
ser apresentada com o detalhamento financeiro ou pela apresentação do produto 
executado 
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RESPOSTAS: 

1 - Posso incluir no orçamento do Projeto: 

 Contas de energia,  água e internet do espaço onde serão desenvolvidas as 

atividades do projeto; SIM; todos os custos devem ser justificados e 

relacionados com o objeto do projeto, sendo fundamentais para sua 

viabilidade técnica. 

 aluguel de espaços: SIM  

 e  materiais permanentes para execução das atividades; NÃO; podendo 

alugar materiais e equipamentos que viabilizem a execução do projeto. 

 contratação de transportes para locomoção dos participantes para as 

atividades, visitas técnicas e de intercambio cultural; SIM, desde que 

devidamente justificado e quantificado os participantes das oficinas e os 

instrutores. 

 aquisição de materiais para manutenção de instrumentos musicais que serão 

utilizados no projeto; SIM, desde que devidamente justificado no projeto. 

 pagamentos de INSS (empregador) para os prestadores de serviços; SIM; 

destacar separadamente, no orçamento, o valor a ser recolhido ao INSS. 

 pagamentos com pessoal de apoio como: motorista, coordenação e serviços 

gerais; SIM, desde que seja comprovada a necessidade das contratações 

para a viabilidade técnica do projeto. 

 aquisição de lanches para os participantes; SIM; participantes das oficinas. 

 contratação de profissionais de apoio pedagógico para acompanhar os 

participantes; (alunos) do projeto: SIM; desde que seja comprovada a 

necessidade das contratações para a viabilidade técnica do projeto. 

 contratação de coordenadores e/ou monitor social: SIM; desde que seja 

comprovada a necessidade das contratações para a viabilidade técnica 

do projeto. 

 materiais de comunicação como: cartaz, outdoor, panfletos, banners e mídias 

sociais; SIM; não podendo ultrapassar 20% dos custos de produção. 

 contratação de contador para elaborar a prestação de contas; NÃO; trata-se 

de despesa administrativa.  
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 contratação de consultoria técnicas especificas para o projeto: SIM; desde que 

seja comprovada a necessidade das contratações para a viabilidade 

técnica do projeto. 

 

2 -  Posso oferecer como contrapartida uma apresentação, oficina ou atividade 
realizada pelo próprio artista/grupo participante do projeto? SIM; as contrapartidas 
deverão ser oferecidas pelos integrantes da equipe técnica do projeto 

3 - A contrapartida é obrigatória para todos os projetos? SIM 

 E a prestação de contas, deve ser apresentada com o detalhamento financeiro ou 
pela apresentação do produto executado?  A prestação de contas deverá ser 
apresentada através de um Relatório de Execução Físico-Financeiro que envolve 
o detalhamento financeiro (notas fiscais, orçamentos, extrato da conta, 
demonstrativo das despesas etc...) e relatório de execução dos serviços 
prestados.  

 

Camaçari, 27 de novembro de 2018 

Atenciosamente, 

 

Guida Schnitman Queiroz 

Presidente da COMISSÂO 

 


