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Como é sabido por todos, foi destinado ao Município do Ipojuca o valor de R$ 

684.261,97 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e 

sete centavos) para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural gerido 

através da Secretaria Especial de Cultura. 

 

Esses recursos só podem ser gastos com o setor cultural, do contrário, são 

devolvidos aos cofres da União. Por este motivo, a Secretaria Especial de Cultura do 

Ipojuca fez um mapeamento cuidadoso dos artistas municipais e elaborou seus editais e 

subsídios com base neste mapeamento, esperando, dessa forma, contemplar o maior 

número possível de artistas e evitar a má aplicação dos recursos. 

 

Infelizmente, poucos artistas inscreveram-se, de modo que ainda há recursos 

sobrando. Se não utilizados, eles serão devolvidos. 

 

A Secretaria Especial de Cultura do Ipojuca resolveu, portanto, prorrogar os 

Editais e Subsídios até o dia 25 de novembro de 2020, na tentativa de buscar melhor 

destinação aos recursos, contemplando o maior número de artistas ipojucanos possível. 

 

Pedimos desculpas e também a compreensão de todos os inscritos que aguardam 

o resultado e o recebimento do recurso emergencial. Reforçamos que nossa tentativa é de 

alcançar o máximo de artistas, garantindo que o objetivo das ações emergenciais seja 

alcançado. 

 

Ressaltamos, por fim, que a Secretaria Especial de Cultura está realizando 

atendimento presencial, respeitando todos os protocolos sanitários, das 09h às 13h. Estão 

disponibilizados assessores jurídicos da Procuradoria Geral do Município para sanar 

dúvidas e até ajudar na realização das inscrições. Além disso, dúvidas também poderão 

ser enviadas ao email labipojuca2020@gmail.com.  
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Novo Calendário: 

 

DESCRIÇÃO  DATA EDITAL RESPECTIVO 

Prorrogação das inscrições 20/11/2020 a 25/11/2020 Todos os Editais 

Análise documental 26/11/2020 a 30/11/2020 Todos os Editais 

Divulgação do resultado dos 

Habilitados e Inabilitados 

01/12/2020 Todos os Editais 

 

Recurso ao resultado da 

análise 

01/12/2020 a 03/12/2020 Todos os Editais  

Divulgação do resultado dos 

Recursos – Resultado Final  

04/12/2020 Todos os Editais  

Execução das 

Contrapartidas 

Após o retorno das 

atividades e eventos 

culturais públicos. 

Edital de Premiação por 

Resistência Cultural 

Tradicional Nº 01 e Nº 02  

Produção e Envio dos links 

dos vídeos até: 

15/12/2020 Edital de Premiação Nº 03 - 

Prêmio FAÇARTE Ipojuca 

Execução da programação 
e produções até: 

15/12/2020 Edital de Chamada Pública 

Nº 01 – Gravações de 

Apresentações Artísticas  

Exposição Artística será 

realizada até:  

15/12/2020 Edital de Chamada Pública 

Nº 02 – Aquisição de Obra 

Artística  

Pagamentos até: 18/12/2020 Todos os Editais 
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