
 

PLANO DE AÇÃO DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL – ALDIR BLANC- JUQUITIBA 2020 - II 

RECURSO            
244.750,60 

REPROGRAMAÇÃO DA SOBRA DO RECURSO COM SEGUNDA CHAMADA 

PRAZO PARA 
PROGRAMAÇÃO DO 
RECURSO 

       
       60 DIAS 

Inicio da 
contagem: 
18/08/2020 

 
Prazo final: 
16/10/2020 

 APLICADO ATÉ 04/12/2020 
R$ 153.750,00  

RECURSO REMANECENTE  
R$ 91.000,00 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

ATÉ 
31/12/2020 

ACOMPANHAR ATUALIZAÇÃO DOS DECRETOS FEDERAIS COM RELAÇÃO AOS PRAZOS 

OPERACIONALIZAÇÃO PLATAFORMA 
+ BRASIL 

 

ENVIO DO PLANO DE 
AÇÃO 

INICIO :  
11/09/2020 

DEVOLUTIVA: 
15/09/2020 

 PRAZO 
PARA 
EXECUÇÃO 
31/12/2020  

Proposta inserida na plataforma: 

 R$: 93.000,00 destinado a 
espaços; 

 R$: 151.000,00 destinado a 
Editais de premiação e 
fomento. 

REPROGRAMAÇÃO DO 
RECURSO REMANESCENTE  
DATA: 16/12/2020 
 
R$: 88.000,00 destinado a 22 
(vinte e dois) prêmios  por 
reconhecimento de 
atividades prestadas ao 
município de Juquitiba.  
 

   



 
DISTRIBUIÇÃO:  

 M1 - INCISO III - Publicação de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros 
instrumentos. Ações que visam o atendimento ao inciso III da Lei 14.017/2020, mantendo sua proporcionalidade de aplicação mínima 
de 20% dos recursos recebidos da União, aplicados em editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao 
setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, 
bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de 
redes sociais e outras plataformas digitais.   
 
VALOR REPROGRAMADO: R$ 88.000,00 
 

  

 Item Metas Numero das 
metas 

Descrição da ação Valor 

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

 
Meta 1-  
 Edital para 
seleção de  
prêmios no 
valor unitário 
de R$ (R$ 
4.000,00). 

Serão selecionados e premiados 22 
 Agentes Culturais (personalidade, grupo ou entidade) que tenha prestado relevante 
contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural a Juquitiba.  

 R$ 88.000,00 
Sendo: R$ 4.000,00 para cada 
prêmio.  

  


