


INSCRIÇÕES

Inscrições abertas até 17 de setembro

http://premioriachao.salvador.ba.gov.br/

Cada proponente poderá inscrever apenas 1 proposta



QUEM PODE PARTICIPAR
Proponentes domiciliados ou sediados no município do Salvador há pelo menos 2 
anos, sejam:

•  Pessoas Físicas (artistas, produtores e representantes de grupos artístico-culturais 
não formalizados, dentre outros trabalhadores da cultura);

•  Microempreendedores Individuais (MEI) certificados para atividades do campo da 
cultura;

•  Pessoas Jurídicas de Direito Privado com fins lucrativos ou sem fins 
lucrativos, com finalidade cultural declarada em Contrato Social ou Estatuto Social 
(espaços culturais, empresas, instituições, organizações sociais, dentre outros)



OBJETO

Premiação de propostas culturais de pequeno porte (baixo 
orçamento e curta duração) cujos conteúdos possam ser 
difundidos pela internet e/ou disponibilizados por meio de 

plataformas digitais (sites, blogs, Facebook, Instagram, canais do 
Youtube, plataformas de streaming, plataformas de 

videoconferência, entre outras).

Prazo de execução das propostas
01 de janeiro a 30 de abril de 2022



EXEMPLOS DE CONTEÚDOS 
DIGITAIS

• E-books (livros eletrônicos);
• Jogos eletrônicos;
•  Ações de formação e qualificação online (seminários, palestras, oficinas);
•  Exposições e espetáculos pré-gravados e disponibilizados online;
•  Apresentações em formato de lives;
•  EPs, CDs e videoclipes;
•  Podcasts;
•  Filmes de ficção, animação ou documentários;
•  Revistas online;
•  Atividades de arte e tecnologia;



CATEGORIAS

O Prêmio Riachão aceitará a inscrição de projetos de todas as 
categorias artístico-culturais e segmentos do patrimônio cultural, 
sem distinção. Pretendemos valorizar a diversidade e inclusão 
das mais diferentes linguagens. A Chamada Pública contemplará 
as propostas mais qualificadas, independentemente da categoria 
a qual estão vinculadas.



EXEMPLOS DE CATEGORIAS

Algumas categorias serão listadas a seguir, mas isso não impede 
que novas sejam consideradas. Caberá ao proponente a 
definição da categoria que melhor representa sua proposta.

Exemplos: Arte de Rua; Artes Integradas; Artes Visuais; 
Audiovisual; Circo; Culturas Identitárias; Culturas Populares; 
Dança; Espaços Culturais; Gastronomia; Jogos Digitais; 
Literatura; Moda; Música; Teatro; Patrimônio Material; Patrimônio 
Imaterial. 



EIXOS 
Serão aceitas inscrições de produções inéditas (trabalhos ainda não 
exibidos ao público) e produções revisitadas, adaptadas ou continuadas 
(trabalhos já apresentados ao público, mas que receberão uma nova 
intervenção).

Exemplos de produções revisitadas, adaptadas ou continuadas: 
espetáculos cênicos gravados anteriormente que receberão uma nova 
leitura; artigos publicados separadamente que agora serão reunidos em 
uma coletânea; fotografias produzidas por diferentes fotógrafos que serão 
reunidos em uma mostra; um CD que será remasterizado; entre outras 
possibilidades. 



QUANTIDADE DE PRÊMIOS 

Serão concedidos 120 prêmios no total, sendo:

•  Ao menos 30% das premiações destinadas para proponentes autodeclarados pretos ou 
pardos (36 prêmios)

•  Ao menos 4 propostas inscritas por proponentes residentes ou sediados em cada uma das 
10 Prefeituras-Bairro de Salvador

•  Ao menos 2 propostas oriundas de Comunidades Remanescentes de Quilombos de Salvador 

•  As demais propostas serão selecionadas de forma proporcional à demanda de cada território



MAPA
TERRITORIAL

http://prefeiturabairro.salvador.ba.gov.br/

http://prefeiturabairro.salvador.ba.gov.br/


COMUNIDADES
REMANESCENTES DE QUILOMBO



INVESTIMENTO

O edital prevê o investimento total de R$ 1.800.000,00 (um milhão 
e oitocentos  mil de reais). Serão distribuídos prêmios no valor de 
R$ 15.000,00 cada.

•  Proponentes selecionados como Pessoa Jurídica (MEI, 
instituição sem fins lucrativos ou empresas com fins lucrativos) 
receberão o valor integral da premiação

•  Para Pessoa Física, o imposto sobre a premiação incide na 
fonte, portanto o valor líquido a ser pago será o de R$ 11.744,36



DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
Para Pessoa Física

a) Carteira de Identidade - RG ou equivalente do proponente;
b) Currículo Cultural e/ou portfólio do proponente que comprove a realização de 
atividades no campo da cultura

Para Pessoa Jurídica 

(MEI, PJ com fins lucrativos, PJ sem fins lucrativos)
a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Carteira de Identidade - RG ou equivalente do representante legal;
c) Currículo Cultural e/ou portfólio do proponente que comprove a realização de 
atividades no campo da cultura



HABILITAÇÃO E SELEÇÃO
Habilitação - etapa em que os documentos serão checados, para verificar 
se o proponente está de acordo com as normas estabelecidas no edital

Seleção - etapa em que as propostas serão analisadas com base nos 
critérios a seguir: 

I. Relevância no contexto artístico-cultural do município do Salvador e da 
região administrativa em que se insere; 
II. Mérito da proposta; 
III. Viabilidade de execução; 
IV. Perfil e experiência do proponente e equipe técnica; 
V. Caráter inclusivo e estímulo à diversidade cultural.



CONTRATAÇÃO
Após a divulgação do resultado final da seleção, os aprovados e 
suplentes deverão apresentar a documentação complementar 
obrigatória em versão digital através do mesmo sistema utilizado 
para inscrição.

O pagamento ocorrerá em parcela única após a entrega dos 
documentos e assinatura de Termo de Compromisso



CONTRATAÇÃO - 
PESSOA FÍSICA

•  Carteira de Identidade e CPF do proponente
•  Comprovantes de regularidade com a Fazenda Federal, Fazenda 
Estadual e a Fazenda Municipal

•  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
•  Comprovante de endereço datado há três meses da entrega
•  Declaração referente ao trabalho de menores de idade e Declaração 
que dispõe sobre a vedação do nepotismo;

•  Comprovante de conta-corrente ou poupança zerada
•  Comprovante de Situação Cadastral no CPF do proponente e cartão 
do PIS/PASEP/NIT



CONTRATAÇÃO - MEI
•  Carteira de Identidade e CPF do titular MEI
•  Certificado de Micro Empreendedor Individual (MEI) em vigor
•  Comprovantes de regularidade com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual 
e a Fazenda Municipal

•  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
•  Comprovante de regularidade junto ao FGTS
•  Comprovante de endereço datado há três meses da entrega
•  Declaração referente ao trabalho de menores de idade e Declaração que 
dispõe sobre a vedação do nepotismo;

•  Comprovante de conta-corrente ou poupança zerada em nome da empresa
•  Comprovante de Situação Cadastral no CPF do titular MEI



CONTRATAÇÃO
PJ COM FINS LUCRATIVOS

•  Carteira de Identidade e CPF do representante legal
•  Contrato Social vigente
•  Comprovantes de regularidade com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual 
e a Fazenda Municipal

•  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
•  Comprovante de regularidade junto ao FGTS
•  Comprovante de endereço datado há três meses da entrega
•  Declaração referente ao trabalho de menores de idade e Declaração que 
dispõe sobre a vedação do nepotismo;

•  Comprovante de conta-corrente ou poupança zerada em nome da empresa
•  Comprovante de Situação Cadastral no CPF do representante legal



CONTRATAÇÃO
PJ SEM FINS LUCRATIVOS

•  Carteira de Identidade e CPF do representante legal
•  Estatuto Social vigente e Ata
•  Comprovantes de regularidade com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual 
e a Fazenda Municipal

•  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
•  Comprovante de regularidade junto ao FGTS
•  Comprovante de endereço datado há três meses da entrega
•  Declaração referente ao trabalho de menores de idade e Declaração que 
dispõe sobre a vedação do nepotismo;

•  Comprovante de conta-corrente / poupança zerada em nome da instituição
•  Comprovante de Situação Cadastral no CPF do representante legal



CONTRATAÇÃO - COTISTAS
Além dos documentos citados, proponentes selecionados na reserva de 
cotas deverão enviar: 1 foto colorida de frente e 1 foto colorida de 
perfil

Em se tratando de Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos, devem 
ser enviados as imagens dos membros da composição societária ou 
quadro diretor autodeclarados pretos ou pardos

Todas os arquivos com as fotografias serão divulgadas em site 
específico para fins de acompanhamento e controle da sociedade civil



EXECUÇÃO
• Os projetos aprovados deverão ser executados até 30 de abril de 2022

• Todo o material de divulgação do projeto e os produtos realizados 
deverão seguir o Manual de Aplicação de Marcas desenvolvido pela 
Assessoria de Comunicação da FGM

• Após a execução, o proponente terá 30 dias para apresentar a 
Comprovação do Cumprimento do Objeto, contendo um relato sobre o 
desenvolvimento das atividades, bem como documentos 
comprobatórios (fotografias, vídeos, cartazes, catálogos, clipagem etc.)



SANÇÕES
A omissão na apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto ou o 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do Termo de Compromisso 
sujeitará o proponente premiado às penalidades descritas abaixo: 

I. – Advertência e/ou;
II. – Devolução dos recursos não realizados e/ou;
III. – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de 2 anos;
IV. – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública



CRONOGRAMA
ETAPA DATAS PREVISTAS

Período de inscrição 30 de agosto a 17 de setembro

Habilitação até 27 de setembro

Seleção até 22 de outubro

Divulgação do resultado final 26 de outubro

Entrega da documentação 27 de outubro a 03 de novembro

Pagamento até 31 de dezembro

Início da execução 01 de janeiro de 2022















RESUMO
Para compor o resumo, responda às seguintes questões:

• O quê: em que consiste seu projeto? qual o produto central?

• Quando: em quais datas o produto central será lançado ou distribuído?

• Onde: em qual plataforma será disponibilizado?

• Para quem: qual o público-alvo das atividades/ações?

• Quanto: Haverá cobrança de ingressos ou as ações serão promovidas gratuitamente?





DESCRIÇÃO
Detalhe as informações inseridas anteriormente no resumo. Se antes 
você informou as datas de realização das ações, informe aqui os turnos 
e a carga horária das atividades. Se no resumo foi informado o 
público-alvo, descreva aqui em detalhes o perfil e quantitativo do 
público esperado em cada ação. 

Além disso, apresente brevemente as ações previstas – sinopse de 
espetáculos, resumo das oficinas etc – e os profissionais envolvidos. 

Aproveite para informar ainda qual o objetivo central do projeto e por 
quê ele tem relevância para seu bairro ou para a sua área cultural.





METAS
•  Liste quantitativamente as ações ou produtos previstos

• Indique também os locais de realização/plataformas para hospedagem

• Sempre que possível, informe o público previsto

Exemplos:

• Realizar 4 apresentações musicais através do Youtube;

• Lançar um EP com 4 músicas no Spotify;

• Realizar 60 horas de oficinas sobre teatro de bonecos através do Google Meet, voltadas 
para um total de 100 alunos





DIVULGAÇÃO / ACESSIBILIDADE

Informe também se o seu projeto:

● Prevê recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, tais como: 
legendagem, audiodescrição, contratação de intérprete de libras, entre 
outros.

● Contemplará públicos que nem sempre são atendidos pelos projetos 
culturais (como crianças e idosos).

● Utilizará plataformas de fácil acesso para distribuição dos conteúdos 
(WhatsApp, por exemplo)



DIVULGAÇÃO / ACESSIBILIDADE

Descreva as estratégias de divulgação utilizadas pelo projeto e as peças 

gráficas a serem elaboradas. Lembre-se de adequar a comunicação à 

realidade do local onde a ação será realizada. Caso a ação tenha um 

público muito específico, é necessário divulgá-la na imprensa ou 

apenas por meio de whatsapp? Em determinado bairro, funciona 

melhor a divulgação por meio de panfletos ou de carro de som? Faça a 

si mesmo questões como essas e, a partir das respostas, elabore seu 

planejamento de comunicação.





ROTEIRO DE EXECUÇÃO

Descreva, passo a passo, como o projeto será realizado. Para cada 

atividade, informe as datas de execução. De preferência, divida o 

planejamento das atividades em três etapas: a pré-produção, produção 

e pós-produção. Na pré-produção, você deve descrever as atividades 

que serão desenvolvidas antes do início das produções artísticas. A 

produção engloba as tarefas a serem executadas nos dias dos eventos. 

Já a pós-produção se refere às ações executadas após os eventos.



ROTEIRO DE EXECUÇÃO

Algumas ações são comuns a vários projetos, como:

• Reserva do local de realização do projeto
• Criação e atualização de redes sociais
• Impressão das peças gráficas
• Divulgação em rádios, blogs e outras mídias
• Recebimento de inscrições
• Ensaios
• Montagem da estrutura para o evento
• Pagamento de serviços e profissionais
• Elaboração do relatório final





FICHA TÉCNICA

• Liste o nome, função e currículo resumido dos profissionais essenciais 
para a sua proposta

• O edital não estabelece número mínimo ou máximo de participantes, 
essa decisão cabe ao proponente

• Sempre que for incluir um novo nome, clique em “adicionar participante”

• No currículo resumo, liste as experiências do profissional vinculadas à 
função que irá desenvolver









Obrigada!
Em caso de dúvidas, escreva para:

premioriachao@salvador.ba.gov.br


