
EDITAL PARA PROJETOS CULTURAIS ANO 2012

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

LEI RUBEM BRAGA

A  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim, através  da  Secretaria 
Municipal de Cultura, comunica aos interessados, pessoa física e jurídica, domiciliada 
no município de Cachoeiro de Itapemirim, a abertura das inscrições para participação no 
Projeto Cultural “Rubem Braga”, regido pela Lei Municipal n° 3467/91 e Decreto 
Regulamentador n° 8321/92, edição 2012.

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 -  O presente  Edital  tem por  objetivo  selecionar  projetos  das  áreas  de  atividade 
cultural  abaixo  relacionadas,  que  atendam  as  exigências  descritas  na  legislação 
específica:

1. Música;
2. Dança;
3. Teatro, circo e ópera;
4. Cinema, fotografia e vídeo;
5. Literatura;
6. Artes plásticas, artes gráficas e filatelia;
7. Carnaval;
8. Folclore e Capoeira;
9. Artesanato;
10. História;
11. Acervo e patrimônio histórico e cultural de museus e centros culturais.

II - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

2.1 - As inscrições serão realizadas no período de 16/01/2012 a 02/03/2012, na sede da 
Secretaria Municipal de Cultura, localizada no prédio do Bernardino Monteiro, Praça 
Jerônimo Monteiro, n° 32,  sendo que os projetos deverão ser entregues, com toda a 
documentação exigida em anexo, até 30/03/2012, no protocolo da Secretaria Municipal 
da Fazenda, localizada na rua 25 de março, n° 26, Centro, Cachoeiro de Itapemirim – 
ES.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  pelo  telefone  n°  (28)  3155-5334,  no 
horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h.

2.2  –  Cada  projeto  deve  ser  apresentado  em  01  (uma)  via,  formato  A4,  digitado, 
contendo as seguintes informações:

a) Nome do projeto;
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b) Nome do empreendedor;

a) Formulário de apresentação de projeto cultural completo, inclusive com os currículos 
dos componentes da equipe principal, devidamente assinados por cada profissional;

b) Planilha orçamentária;

c) Cronograma físico-financeiro;

d) Documentação cadastral exigida neste edital;

e) Material adicional (clipping, se for o caso, fotos, certificados, peças gráficas e outros 
anexos que o empreendedor julgar necessários), com o máximo de 10 (dez) páginas.

f) Anexo I deste Edital devidamente preenchido e com toda a documentação solicitada.

2.3 – O empreendedor pode apresentar outros materiais adicionais – tais como livros, 
discos DVD’s, etc – para a comprovação das informações contidas em sua proposta, os 
quais devem ser entregues no mesmo envelope do projeto.

2.4 – Não serão aceitos projetos manuscritos,  nem documentos e protocolos enviados 
por meio de correio, fax e internet.

2.5  –  Será  de  inteira  responsabilidade  do  empreendedor  a  entrega  de  toda  a 
documentação e das informações solicitadas no formulário.  O descumprimento deste 
item acarretará na inabilitação automática do projeto.

III - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes deste Edital são da ordem de 
R$ 350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  reais),  e  estão  previstos  no  Programa  de 
Concessão de Incentivo Cultural, constante na Lei Orçamentária de 2012.

3.2 - O valor máximo a ser concedido por projeto contemplado será de até R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). 

3.3  –  Para  a  área  cultural  de  Cinema,  Fotografia  e  Vídeo,  o  valor  máximo  a  ser 
concedido será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por projeto contemplado.

IV - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

4.1 - Serão contemplados, obrigatoriamente, no mínimo 01 (um) projeto por área de 
atividade, sendo que o critério de seleção nesta fase é o previsto na legislação e nos 
regimentos das Comissões avaliadoras.
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4.2  -  Na  hipótese  de  não  haver  nenhum  projeto  apresentado  ou  habilitado  em 
determinada  área,  os  recursos  correspondentes  ao  teto  máximo  serão  distribuídos 
igualmente para as demais áreas culturais.

4.3 - O mesmo critério será aplicado quando houver a ocorrência de saldo em relação ao 
valor do projeto apresentado e o teto máximo estabelecido.

4.4  -  Para  utilização  integral  do  montante  de  recursos  indicado  no  item 3.1  serão 
indicados pela Comissão Normativa os projetos habilitados cujas áreas tenham maior 
volume de projetos apresentados, contemplando 01 (um) projeto a cada grupo de 05 
(cinco), por ordem de data de protocolo.

4.5 – Se, mesmo após a distribuição conforme o item 4.4 ainda ficar saldo na dotação 
orçamentária, este valor será repassado ao Fundo Municipal de Cultura pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, logo após a divulgação e publicação no D.O.M. dos projetos 
contemplados.

V - DA CONTRAPARTIDA CULTURAL PROPOSTA NO PROJETO

5.1  -  Deverá  estar  expresso  no  projeto  a  contrapartida  social  de  sua  realização, 
especificando de que maneira  se dará o acesso da população ao seu resultado final, 
entendida  esta  como  ação  a  ser  desenvolvida  pelo  projeto  como  retorno  ao  apoio 
financeiro recebido.

5.2 - A proposta de contrapartida sociocultural deve estar relacionada à descentralização 
cultural  e/ou  à  universalização  e  democratização  do acesso  a  bens  culturais,  e  seus 
custos não poderão ser incluídos no orçamento.

5.3 - O Projeto contemplado pela Lei Rubem Braga deverá disponibilizar no mínimo 03 
(três)  apresentações  abertas  ao  público,  com data  e  local  indicados  pela  Secretaria 
Municipal de Arte e Cultura.

VI – DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
E APRESENTAÇÃO DO PROJETO

6.1 – A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento do formulário constante do 
Anexo I deste Edital, que deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Arte e Cultura, 
conforme dispõe o item 2.1.

6.2 – Não podem ser empreendedores de projetos culturais:

a) Entidades da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo;

b) Agentes públicos municipais, ocupantes de cargos eletivos, em comissão, sócio ou 
pessoa jurídica vinculados a membro da Comissão;
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c)  Pessoa  física  ou  jurídica  vinculada  a  projeto  anteriormente  beneficiado  pela  Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura em situação irregular.

6.3 -  É vedada a  apresentação  cumulativa  de projetos,  na mesma área de  atividade 
cultural, por pessoa física e pessoa jurídica da qual a primeira faça parte, impondo-se a 
desclassificação do projeto com data de protocolo mais recente quando for constatada 
tal irregularidade.

6.4 - Cada proponente só poderá apresentar 01 (um) projeto por área.

6.5 – Documentação cadastral de Empreendedor pessoa física:

a) Cópia de Carteira de Identidade;

b) Cópia de CPF;

c) Comprovante de domicílio em Cachoeiro de Itapemirim, emitido no ano, em nome do 
empreendedor,  sendo  aceitos  documentos  bancários,  comerciais,  públicos  ou 
declarações  de  cartórios  de  registro  civil,  comprovando  que  o  mesmo  reside  no 
município no mínimo há 05 (cinco) anos.

6.6 – Documentação cadastral de Empreendedor pessoa jurídica sem fins lucrativos:

a)  Cópia  de  atos  constitutivos  e  ultimas  alterações,  se  for  o  caso,  devidamente 
registrada;

b) Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, devidamente registrada;

c) Cópia do CNPJ;

d) Cópia da Carteira de Identidade do representante legal;

e) Cópia do CPF do representante legal;

f) Alvará de localização e funcionamento ou declaração do representante legal atestando 
o funcionamento há mais de 01 (um) ano.

6.7 – Documentação cadastral de Empreendedor pessoa jurídica com fins lucrativos:

a) Contrato social e alterações, se houver;

b) Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, devidamente registrada;

c) Cópia do CNPJ;

d) Cópia da Carteira de Identidade do representante legal;

e) Cópia do CPF do representante legal;f) Alvará de localização e funcionamento ou 
declaração do representante legal atestando o funcionamento há mais de 01 (um) ano;
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g) Comprovante do pagamento da Taxa de Fiscalização, localização e funcionamento, 
relativo ao último exercício financeiro.

6.8 – Em caso de projeto que implique cessão de direitos autorais ou conexos, onerosos 
ou não, deve ser apresentado documento por parte do autor, ou de quem detenha os 
direitos,  autorizando prévia e  expressamente a utilização de sua obra,  conforme Lei 
Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro.

VII – DOS RECURSOS

7.1  –  Após  a  publicação  do  resultado  final  do  Diário  Oficial  do  Município,  o 
empreendedor, ou seu procurador, pode solicitar formalmente à Comissão Normativa os 
motivos do indeferimento de seu projeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

7.2 – É assegurado ao empreendedor não contemplado, ou a seu procurador, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento das informações de que 
tratam o tópico anterior.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Para fins de prestação de contas, somente serão aceitos comprovantes de despesas 
emitidos após a data de aprovação do projeto.

8.2 – O repasse mensal dos recursos, quaisquer que sejam os meios, só ocorrerá após a 
prestação de contas da parcela recebida no mês anterior.

8.3 – Caso o empreendedor não atenda ao previsto no item anterior, o pagamento do 
bônus será suspenso, sendo retomado apenas após a regularização da pendência.

8.4 – A apresentação de declarações, informações ou quaisquer documentos irregulares, 
falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição do projeto e a anulação de 
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções 
administrativas e judiciais cabíveis.

8.5 – No caso de cancelamento da inscrição do projeto e de anulação dos atos dela 
decorrentes, ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

8.6 -   O descumprimento por parte do empreendedor contemplado pela Lei, mesmo que 
parcial, de quaisquer dos itens do Anexo I deste Edital, implicará na adoção das sanções 
previstas na Lei 8.666/93.

8.7 – Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Comissão Normativa

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de novembro de 2011
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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE  CULTURA

PROJETO CULTURAL “RUBEM BRAGA”

LEI Nº 3467 – REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 8321

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Normativa do Projeto Cultural “Rubem 
Braga”.

DADOS DO PROPONENTE

Proponente

CGC / CPF Área Cultural

Rua/Av. Nº

Bairro Cidade UF

CEP e-mail

Telefone Celular FAX

Profissão

Estado Civil Nacionalidade

(Comprovante de Domicílio em anexo)

Requer os benefícios da Lei nº 3467 para o projeto de:
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Título

Clientela

Período

Local

DOCUMENTOS ANEXOS:

I – Orçamento Total

II – Cronograma de Execução

III – Planilha de Custos 

IV – Justificativa

V – Memorial Descritivo

VI – Certidão de Regularidade Fiscal (Municipal, Estadual e Federal)

VII – Currículo do proponente

N. Termo

P. Deferimento

Cachoeiro de Itapemirim – ES_____de________________________de 20___

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente
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1 – ORÇAMENTO TOTAL

Este formulário destina-se a apresentação do valor total do projeto acompanhado do 
tempo estimado para conclusão do mesmo, a partir de sua aprovação.

2 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas do Projeto Duração das Etapas Origem dos Recursos

Etapas do Projeto – Faça a lista em ordem cronológica, da primeira para a última 
etapa a ser executada no projeto.

Duração – Aponte a duração em dias ou meses de cada etapa correspondente.

Origem dos Recursos – Aponte se a origem dos recursos será própria ou da Lei 
Rubem Braga, para cada etapa correspondente.

3 – PLANILHA DE CUSTOS

Tipo do custo Discriminação Valor Unitário Valor Total

Tipo de Custo – Liste neste campo, um de cada vez, todos os custos do projeto.

Discriminação  –  Informe  neste  campo,  a  discriminação  detalhada  relativas  à 
quantidade, do tipo de custo correspondente.

Orçamento –  Anexar  no  mínimo  3  (três)  orçamentos  para  cada  tipo  de  custo 
relacionado na Planilha de Custos.

8



4 - JUSTIFICATIVA

Neste formulário  relacione todos os itens e argumentos que julgar  relevantes  para 
demonstrar a importância do seu projeto cultural para a comunidade do Município.

5–  MEMORIAL  DESCRITIVO  E  IDENTIFICAÇÃO  DO  SEGMENTO  DE 
PÚBLICO A SER ATINGIDO

Descreva com precisão o que motivou o seu pleito, de que maneira o projeto será 
desenvolvido  e  quais  os  objetivos  que  você  pretende  alcançar,  justificando  a  sua 
realização, bem como o segmento de público a ser atingido.

6– DESTINAÇÃO/PROPRIEDADE DOS BENS E PRODUTOS ADQUIRIDOS 
OU PRODUZIDOS

Neste  item,  informar  claramente  o  destino  de  materiais  e  equipamentos 
adquiridos ou produzidos.

7– DA CONTRAPARTIDA CULTURAL PROPOSTA 

Descrever conforme estabelecido no item V deste Edital.
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