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esteja usando nenhum tipo de maquiagem.
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proponente.

4.2.3 Todos os arquivos com as fotografias dos proponentes autodeclarados negros (pretos ou
pardos) serão divulgados em site específico para fins de acompanhamento e controle da sociedade
civil conforme autorização prévia em declaração específica constante no Formulário Eletrônico de
Inscrição.
4.3 Para fins de verificação, a Comissão de Averiguação de proponente negro (preto ou pardo)
considerará as características fenotípicas do proponente (relacionadas ao grupo étnico-racial tutelado
pela norma que instituiu as cotas), ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.

4.9 O pagamento dos prêmios previstos nesta chamada pública será efetuado no Banco do Bradesco
conta corrente ou poupança, em nome do proponente contemplado, pessoa física ou jurídica.
4.10 O pagamento dos prêmios fica sujeito ao regular andamento dos trâmites formais envolvidos.
4.11 Dúvidas e informações devem ser retiradas por meio do endereço eletrônico:
premiocapoeiraviva@salvador.ba.gov.br.

4.3.1 Os proponentes pré-selecionados e suplentes, autodeclarados negros (pretos ou pardos)
inscritos na reserva de cotas deverão apresentar-se à Comissão de Averiguação no dia 06 de
setembro de 2022, no período de 10h às 12h, de forma telepresencial, por meio de chamada de
vídeo ao vivo, ou de forma presencial, na sede da Fundação Gregório de Mattos - FGM, no dia 06 de

4.12 Da decisão da Comissão de avaliação e pré-seleção das propostas inscritas poderá caber recurso
no período máximo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado de
avaliação e pré-seleção, por meio do endereço eletrônico: premiocapoeiraviva@salvador.ba.gov.br.

setembro de 2022, no período das 13h às 16h.
4.3.2 O proponente negro (preto ou pardo) receberá orientações, bem como link para acesso à
videochamada ao vivo, para a realização da verificação através de e-mail cadastrado no ato da
inscrição.

4.12.1 Os recursos deverão ser embasados expressamente em possíveis inconformidades do
resultado às disposições deste Edital.
4.12.2 A Comissão de Seleção responderá aos recursos interpostos e publicará o resultado final no
Diário Oficial do Município, site www.fgm.salvador.ba.gov.br e redes sociais da FGM até 03 (três) dias
úteis após decorrido o prazo para interposição.

4.3.3 Em se tratando de Pessoa Física, o proponente deverá apresentar Carteira de Identidade
Salvador, 25 de agosto de 2022.

original (RG ou documento equivalente).

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

4.3.4 Em se tratando de Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos, deverão comparecer,
seguindo as mesmas orientações acima, 50% dos integrantes do quadro diretor, autodeclarados
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negros (pretos ou pardos), conforme informado no ato da inscrição da proposta.
4.3.5 Em adição ao supracitado, os proponentes Pessoa Jurídica sem fins lucrativos deverão
apresentar Ata de Posse original ou cópia autenticada e legível, onde constem os integrantes do
quadro diretor, presentes para a heteroidentificação.
4.3.5 A Comissão de Heteroidentificação é composta por 5 (cinco) membros, sendo: 2 (dois)
representantes da SEMGE e 1 (um) representante dos órgãos FGM, SEMUR e CMCN.
4.3.6 A não apresentação do proponente na videochamada ao vivo ou o não comparecimento do
proponente no dia e horário marcados implicará na desclassificação da proposta.

A Comissão de Avaliação de Projetos Culturais - CAPC, no uso das suas atribuições legais conferidas
pela Lei 9.174/2016 de 18 de outubro de 2016, através da Fundação Gregório de Mattos - FGM,
entidade com personalidade jurídica de Direito Público, integrante da Administração Indireta do
Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, visando promover
o desenvolvimento cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais, a acessibilidade e o
fortalecimento da economia da cultura no âmbito do Município do Salvador, torna público o resultado
da seleção do Programa Viva Cultura 2022, regulamentado pelos termos da Lei 9.174/2016, do
Decreto 28.453/2017 que a regulamenta e suas alterações, Decretos nº 29.501 de 20 de fevereiro
de 2018, nº 29.600 de 02 de abril de 2018 e nº 30.756 de 16 de janeiro de 2019, da Lei Municipal nº
8.551/2014, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal 23.781/2013, Lei nº 9.562/2021, Decreto
Municipal 33.968/2021 e Resolução CAPC Nº 001 de 08 de junho de 2022.
1. Projetos aprovados:
ID

4.4 A falta de apresentação de qualquer dos documentos elencados, ou a apresentação em desacordo

PROPONENTE

PROJETO

RESUMO

com o estabelecido, implicará a desclassificação da proposta, sendo comunicado ao proponente a

PRIMAVERA DE
ESTRELAS

A INICIATIVA VISA DINAMIZAR A SALA
DE SHOWS-WISH HOTEL DA BAHIA,
QUE SE ENCONTRA DESATIVADA (EX
CAFÉ-TEATRO RUBI), E O PROJETO
COMPLETO APRESENTARÁ 7 SHOWS
DE ARTISTAS BRASILEIROS. PORÉM,
O INCENTIVO PLEITEADO NO VIVA
CULTURA SE CONCENTRA EM 3 SHOWS
DE ARTISTAS LOCAIS E 1 DE ARTISTA
NACIONAL, GERANDO UM TOTAL DE
8 APRESENTAÇÕES, DISTRIBUÍDAS
EM 4 SEMANAS. COMO CRITÉRIO DE
CURADORIA, SERÃO PRIVILEGIADOS
ARTISTAS QUE APRESENTEM
IDENTIDADE ARTÍSTICA EM PROJETOS DE
MÚSICA BRASILEIRA DE QUALIDADE.

ANTOLOGIA NEGRA

O PROJETO ANTOLOGIA NEGRA CONSISTE
NA PRODUÇÃO DE UMA CAIXA ARTÍSTICA
COM REEDIÇÃO DE 4 LIVROS DO
ESCRITOR ILDÁSIO TAVARES (“XANGÔ”,
“LÍDIA DE OXUM”, “CANDOMBLÉS DA
BAHIA” E “NOSSOS COLONIZADORES
AFRICANOS”). SERÃO PRODUZIDAS 300
UNIDADES DA CAIXA ARTÍSTICA QUE
IRÁ CONTER CADA UMA DESTAS OBRAS.
HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA
ONGS, BIBLIOTECAS, INSTITUIÇÕES DE
ENSINO, PARCEIROS E PATROCINADORES;
ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DO SITE
COLECAOILDASIOTAVARES.COM.BR, COM
O ACESSO A VERSÃO DIGITAL.

motivação e contactado o suplente por ordem de classificação.
4.5 Os proponentes classificados como suplentes também deverão se apresentar à Comissão
de Averiguação de proponente negro (preto ou pardo), se for o caso, assim como enviar a
documentação complementar obrigatória, listada no item 4.1, por meio do endereço eletrônico:

16856

premiocapoeiraviva@salvador.ba.gov.br, em formato PDF, até as 23h59, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados a partir da data de divulgação do resultado de avaliação e pré-seleção e convocação

NACE - NÚCLEO
DE AÇÕES
CULTURAIS
ESTRATÉGICAS

para averiguação de heteroidentificação dos proponentes autodeclarados negros (pretos e pardos)
das propostas inscritas.
4.5.1 A entrega da documentação pelos proponentes suplentes não é garantia de assinatura do Termo
de Compromisso, visto que os suplentes serão convocados apenas em caso de desclassificação dos
proponentes pré-selecionados e por ordem de classificação dos mesmos.
4.6 Para o proponente que enviar a documentação complementar obrigatória até as 15 horas do
dia 31 de agosto de 2022 e for identificado alguma pendência nos documentos, a FGM entrará em
contato através do e-mail cadastrado no ato da inscrição para que o mesmo realize a correção e/ou

16131

complementação dos documentos até o prazo final determinado no item 4.1.

VIRA MUNDO
PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS

4.7 O proponente deve estar livre de pendências, inadimplências ou falta de prestação de contas
junto a Fundação Gregório de Mattos e ao Município de Salvador, sob pena de desclassificação da
proposta.
4.8 O pagamento ocorrerá em parcela única, após a entrega dos documentos, procedimento de

Salvador, 25 de agosto de 2022

heteroidentificação (se for o caso), assinatura de Termo de Compromisso e, pelo menos, 05 (cinco)

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente da Comissão de Avaliação de Projetos Culturais - CAPC

dias antes do início da execução da proposta, conforme Cronograma de Execução apresentado pelo
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Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias,
sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para
(71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação,
acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156,
atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.
ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

