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 DADOS BÁSICOS 

Código do Plano de Ação 

07208420200002-004257 

Ente Recebedor 

08.924.037/0001-18 - MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE 

Início de Vigência 

10/08/2020 

Fim de Vigência 

31/12/2020 

Órgão Repassador 

72084 - MTur - Ministério do Turismo 

Programa 

07208420200002 - MTUR/SECULT - ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS 

Fundo Repassador 

37.930.861/0001-89 - FUNDO NACIONAL DE CULTURA 

Diagnóstico/Justificativa 

Nos últimos meses, trabalhadores e trabalhadores de segmentos relacionados ao campo artístico-cultural 
sentiram fortemente os impactos da crise decorrente da pandemia do novo Coronavírus. No município de 
Bonito de Santa Fé, assim como em todo o estado e no Brasil, o setor da cultura foi um dos primeiros a 
parar e, de acordo com os protocolos locais de controle sanitário, somente poderão ser retomados num 
cenário de bandeiras verdes, ainda assim cumprindo protocolos rígidos de controle. Nesse cenário, toda 
uma cadeia produtiva encontra-se parada e requer do poder público ações e iniciativas emergenciais em 
socorro à este segmento social e econômico da população. Nesse sentido, busca-se através dos recursos 
disponibilizados pela Lei Aldir Blanc alcançar o maior número possível de indivíduos, grupos, iniciativas 
e ações culturais, como forma de mitigar os impactos da pandemia em suas realidades. 
Em Bonito de Santa Fé, uma média de 100 artistas e agentes culturais fizeram um cadastro prévio lançado 
pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para um mapeamento de quais setores encontram-
se em vulnerabilidade econômica social desde o início da pandemia da COVID-19. No entanto, sabemos 
que esse número pode ser ainda maior. Assim, esse mapeamento concreto mostra uma situação de 
calamidade há mais de cinco meses, onde todos esses agentes encontram-se com suas atividades 
paralisadas e, necessitando de uma assistência por parte do poder público. 

 

Objetivos a serem alcançados 

- Realização de aproximadamente 46 propostas de apresentações artístico-culturais para transmissão ou 
disponibilização na internet; 
- Seleção de aproximadamente 46 propostas de apresentações artístico-culturais pós pandemia. 
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Valores de Repasse para Beneficiário 

Específico 

102.321,16 

Recursos Próprios 

0,00 

Outros 

0,00 

 

METAS 

Metas do Plano de Ação 

Metas 

Nome da Meta (M1) 

Contratação de propostas de apresentações artístico-culturais e oficinas culturais via internet durante o 
período da pandemia da COVID-19. 

Descrição da meta (M1) 

Seleção e beneficiamento de aproximadamente 46 propostas de agentes ou grupos culturais. Meta 
relacionada ao Inciso III da Lei nº 14.017/2020.  

Nome da Meta (M2) 

Contratação de propostas de apresentações artístico-culturais e oficinas culturais para apresentações 
presenciais pós-pandemia. 

Descrição da meta (M2) 

Seleção e beneficiamento de aproximadamente 46 propostas de agentes ou grupos culturais. Meta 
relacionada ao Inciso III da Lei nº 14.017/2020. 

 

Ações 

Nome da Ação (M1) 

Contratação de atividades artístico-culturais. 

Valor da Ação (M1) 

R$ 51.160,58 

Descrição da Ação (M1) 

Contratação de aproximadamente 46 propostas artístico-culturais para transmissão ou disponibilização 
via internet, individuais e coletivas, pessoas físicas e jurídicas. 
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Ações 

Nome da Ação (M2) 

Contratação de atividades artístico-culturais 

Valor da Ação (M2) 

R$ 51.160,58 

Descrição da Ação (M2) 

Contratação de aproximadamente 46 propostas artístico-culturais presenciais pós-pandemia, 
individuais e coletivas, pessoas físicas e jurídicas. 

 

Metas do Programa Vinculadas 

Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros 
instrumentos. 

 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

Itens de Despesa 

Natureza de Despesa Valor de Custeio/Investimento 

339036 – Pessoas Físicas  R$ 73.000,00 

335043 – Subvenções Sociais R$ 29.321,16 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Agência 

1032-4 
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