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ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE
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Metas

Detalhamento do Relatório



Destinação de Recursos

ÓRGÃOS DO GOVERNO

Situação do Plano de Ação: Autorizado

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Dados Básicos

LEGISLAÇÃO

Análises

Relatório de Gestão

Análises

Dados Gerais
Situação do Relatório de Gestão

Enviado para Análise



Percentuais de Execução Física das Ações Definidas no Plano de Ação

Metas/Ações



Ações

Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e
outros instrumentos para o município de Cardoso/SP.
Documentário cultural - Contratação de empresa especializada na produção audiovisual, para
a produção de um documentário cultural da cultura local. O documentário C̈ardoso e suas
Culturas¨, tem como objetivo a produção de um filme de média metragem, com duração
aproximada de 45 minutos, onde artistas locais serão entrevistados e poderão mostrar sua
arte. O filme será divulgado de forma gratuita na internet e lançado, após pandemia, para a
comunidade. Além disso, será disponibilizado nas escolas, biblioteca e parceiros culturais
para auxiliarem na divulgação da cultura local. O conteúdo será também uma forma de
expressão artísticas de vários segmentos, como o artesanato, a música, a dança, fotografia,
gastronomia local, entre outras manifestações.

0,00



EDITAL/PREMIAÇÃO PARA PESSOAS FÍSICAS - O valor dos prêmios para cada selecionado
será definido pelo comitê gestor. O objetivo é o de reconhecer a ação de cada participante e
sua importância para a cidade. Os selecionados serão convidados a realizar contrapartidas
culturais na cidade. Nesta verba, se necessário, será contratada empresa de produção de
lives.

100,0



EDITAL/PREMIAÇÃO PESSOA JURÍDICA - O valor dos prêmios para cada selecionado será
definido pelo comitê gestor. O objetivo é o de reconhecer a ação de cada participante e sua
importância para a cidade. Os selecionados serão convidados a realizar contrapartidas
culturais na cidade. Nesta verba, possivelmente, será contratada também empresa de
produção de lives.

100,0



Resultados alcançados em cada meta

Voltar

Execução
Física (%)

Foram Premiados 16 inscritos como Pessoa Física e 05 inscritos como Pessoa Jurídica

Caracteres restantes: 9917



Descritivo do Relatório de Gestão
Descritivo

O Comitê Gestor analisou a inscrição de cada proponente e validou a inscrição dos que comprovaram ser artístas
atuantes nos últimos dois anos, analisaram também o histórico de cada um e sua proposta de contrapartida.A partir
desses dados foi estipulado o valor de premiação de cada um.
Caracteres restantes: 9715

Contrapartida

Como contrapartida foi feita uma live pelos cantores , onde os profissionais de apoio( som, iluminação) atuaram. Foram
feitas oficinas individuais pelos outros artístas ( artesanato, artes visuais, teatro, dança ,literatura)

Caracteres restantes: 9776

Informe aqui o endereço eletrônico da publicidade das ações pactuadas no Plano de Ação

http://www.cardoso.sp.gov.br/novo/lei-aldir-blanc/

Declaro ter pleno conhecimento da legislação pertinente e das demais normas que regem a matéria. Declaro ainda
estar ciente das sanções factíveis de serem aplicadas, e asseguro que qualquer inexatidão dos itens me sujeitará às
penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de outras medidas administrativas cabíveis.



Relatório Financeiro
Gestor, confira aqui o seu Relatório Financeiro.



Anexos (opcional)

Descrição do Arquivo

Nome do Arquivo

Ações

Nenhum item encontrado



Histórico de Alterações do Relatório de Gestão

Usuário

Data da Situação

Motivação

556.437.799-00 - CELIA REGINA DE MENDONCA

09/06/2021 11:16:54

Enviado para Análise

556.437.799-00 - CELIA REGINA DE MENDONCA

09/06/2021 10:57:52

Em Elaboração

Voltar
« Anterior

1

Próxima »

« Anterior

1

Próxima »
Exibir:

Voltar

5

