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EDITAL Nº 025/2020 – RETIFICA O EDITAL Nº 024/2020 DE 25 DE SETEMBRO DE 2020 QUE 

TRATA DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS 

  

O Município de Boa Vista do Buricá, por meio da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e 

Turismo, em consonância com a Lei Federal nº 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 reconhecida pelo Decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, RETIFICA o Item 5 do 

Edital nº 024/2020 de 25 de setembro de 2020 que trata do chamamento público para apresentação de 

propostas culturais para destinação dos recursos referidos no Inciso III da Lei Federal nº 14.017, de 29 

de junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020. 

O Item 5 passa a ter a seguinte redação: 

1. DOS CRITÉRIOS E QUANTIDADE DE PROPOSTAS 

O valor total deste Edital é de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos), contemplando até 25 

(vinte e cinco) propostas artísticos e/ou culturais. 

QUANTIDADE  

DE PROPOSTAS 

VALOR  

UNITÁRIO 

CRITÉRIOS VALOR 

TOTAL 

05 R$2.550,00 MEI ou ME que tenha em seu CNPJ a 

atividade cultural como principal 

R$ 

12.750,00 

03 R$2.450,00 Trabalhador solo QUE TEM a atividade 

cultural como sua única fonte de renda 

R$7.350,00 

06 R$1.200,00 Entidade, Associação, dupla, trio, quarteto ou 

quinteto em que seus integrantes não 

dependam exclusivamente da atividade 

cultural 

R$ 

7.200,00 

05 R$900,00 Trabalhador solo que NÃO TEM a atividade 

cultural como sua única fonte de renda 

R$ 

4.500,00 
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O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositado obrigatoriamente na conta 

bancária (conta corrente) da preferência do proponente Pessoa Física ou Jurídica, descontados os 

tributos previstos na legislação em vigor. No pagamento à Pessoa Jurídica a conta corrente deverá 

estar no nome da empresa. Para o Micro Empreendedor Individual (MEI) será exigida a conta vinculada 

ao CNPJ.  

Os pagamentos às Pessoas Físicas não sofrerão os descontos previstos em lei. Qualquer 

alteração na legislação até o momento em que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá 

diretamente nos valores que serão depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica, embora não 

sofram retenção na fonte, ou seja, receberão o valor bruto, não estão isentos de tributação. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Informações e esclarecimentos adicionais sobre este edital podem ser solicitados através do e-

mail cultura@boavistadoburica.rs.gov.br, ou pelo telefone (55) 3535-1155 (das 08:00 às 11:30 e das 

13:30 ás 17:30 de segunda a sexta-feira) ou pelo (55) 98454-9511. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA 

VISTA DO BURICÁ/RS, aos 14 de outubro de 2020. 

      

 

 

 

  

                                                                                             VILMAR SIDINEI HORBACH 

                                                                                                Prefeito Municipal  
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          CARLA FRANCIELI KLATT          

           Assessora Administrativa 


