
A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) apoia a realização de eventos 
consolidados de grande e médio porte, com vistas à formação de calendário cultural que 
contemple diversos segmentos da cultura e diferentes regiões do estado.  
Os eventos vigentes foram selecionados por meio de edital para o período de 2017-2019 e 
tiveram o apoio prorrogado até 2021. Até o momento já foram liberados R$ 8,8 milhões de 
apoio financeiro aos eventos calendarizados. Os recursos são do Fundo de Cultura do 
Estado da Bahia (FCBA), que acompanha os planos de trabalho, da execução até a 
prestação de contas.  
 
Os repasses financeiros estão condicionados ao atendimento, pelos proponentes, de: 
•    obrigações legais (tributárias, contábeis, orçamentárias, cláusulas do Termo de Acordo 
e Compromisso - TAC),  
•    aptidão no momento do desembolso (situação de aprovação de marco executivo, 
regularidade fiscal, dentre outros),  
•    entrega e aprovação das prestações de contas das parcelas anteriores, além de valor e 
período de concessão de recursos por parte da Secretaria da Fazenda (Sefaz).  
 
As exigências visam cumprir determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para 
aprimoramento do controle interno, notadamente, quanto aos mecanismos de 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.  
 
Os eventos Festival de Dança de Itacaré, Festival Internacional de Artistas de Rua, Festival 
Internacional da Sanfona, Festival Internacional Latino Americano de Artes Cênicas da 
Bahia (FILTE), IC - Encontro de Artes Vivadança - Festival Internacional, Projeto Cantoria 
de São Gabriel e Panorama Internacional Coisa de Cinema possuem prestações de contas 
com pendências, não entregues ou ainda em processo de análise pela Comissão 
Gerenciadora do FCBA, por isso não estão recebendo os repasses financeiros 
regularmente.  
 
Os proponentes já foram informados sobre a necessidade de eventuais ajustes nas 
prestações de contas, sobre o andamento dos processos e receberam orientações para 
sanar as pendências identificadas.  
 
A realização de edições dos eventos durante a pandemia está condicionada à 
apresentação e aprovação de novos planos de trabalho, que estejam adequados à 
realidade propiciada pela Covid-19, em formatos que atendam às regras sanitárias 
vigentes. 


