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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA

Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, nº 32 - Centro – Cachoeiro de 

Itapemirim – Espírito Santo - CEP: 29.300-170

Tel: (28) 3155-5221 - e-mail: semac.thomas@cachoeiro.es.gov.br

EDITAL DE INSCRIÇÃO DA LEI MESTRE JOÃO INÁCIO (LEI MUNICIPAL 5388 
DE 17 DEZEMBRO DE 2002) – CICLO 2012.

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, pessoa jurídica 

de direito público, por intermédio da  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – 
SEMCULT  torna público,  para o conhecimento dos interessados,  que de 05 de 

dezembro de 2011 a 27 de janeiro de 2012, estarão abertas as inscrições processo 

de registro de que trata a Lei  Municipal  5388 de 17 de dezembro de 2002 (Lei 

Mestre João Inácio) – Ciclo 2012.

1- DO OBJETO
1.1- Constitui objeto do presente Edital de abertura do processo de REGISTRO DO 
PATRIMÔNIO VIVO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a ser feito em livro próprio 

a cargo da Secretaria Municipal de  Cultura, pelo Conselho Municipal de Registro do 

Patrimônio  Vivo,  nomeado  através  do  Decreto  Municipal  Nº  22.429  de  01  de 

dezembro de 2011.

1.2 - Será considerado Patrimônio Vivo  de Cachoeiro de Itapemirim (RPV-CI),  a 

pessoa  natural  ou  grupo  de  pessoas  naturais,  dotado  ou  não  de  personalidade 

jurídica,  que  detenha(m)  os  conhecimentos  ou  as  técnicas  necessárias  para  a 
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produção e preservação de aspectos da cultura tradicional ou popular estabelecida 

em território municipal.

2- DAS INFORMAÇÕES E DO FORNECIMENTO DO EDITAL
2.1- Os interessados em se inscrever no presente edital poderão obter informações 

no endereço acima indicado ou pelos telefones (28) 3155-5221 / 3155-5331

2.2- A  SEMCULT disponibilizará  gratuitamente  o  Edital  e  os  anexos  aos 

interessados, através do endereço eletrônico: http://www.cachoeiro.es.gov.br/cultura

3- DAS INSCRIÇÕES
3.1- As inscrições para o presente edital estarão abertas no período de 05/12/2011 a 

27/01/2012 e poderão  ser  realizadas  diretamente  no  Protocolo  da  Secretaria 

Municipal de Fazenda – SEMFA, localizada à Rua Vinte e Cinco de Março, nº 26, 

Centro, Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo.

3.2- Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido.

3.3- Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos.

3.4- Serão indeferidas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em 

desacordo com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital.

4- DAS CONDIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 -  Considerar-se-á habilitado para pedido de inscrição no RPV-CI, na forma da 

Lei  5388,  os que,  abrangidos na definição de Patrimônio  Vivo  de Cachoeiro de 

Itapemirim, atenderem os seguintes requisitos:

4.1.1 - no caso de pessoa natural:

a) estar viva;

b) ser brasileira e residente no Município de Cachoeiro de Itapemirim, há mais de 

10 (dez) anos, contados da data do pedido de inscrição;
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c) ter comprovado participação em atividades culturais há mais de 10 (dez) anos, 

contados da data do pedido de inscrição;

d) estar  capacitada  a  transmitir  seus  conhecimentos  e  técnicas  para  alunos  ou 

aprendizes.

4.1.2 - no caso de grupos:

a) estar em atividade;

b) estar constituído sob qualquer forma associativa, sem fins lucrativos, dotados ou 

não de personalidade jurídica na forma da lei civil, comprovadamente a mais de 10 

(dez) anos contados até a data da inscrição;

c) ter comprovado a participação em atividades culturais há mais de 10 (dez) anos 

contados até a data da inscrição;

d)  estar  capacitado  a  transmitir  seus  conhecimentos  e  técnicas  para  alunos  ou 

aprendizes.

e) No caso  de  Grupos  não  dotados  de  personalidade  jurídica,  a  concessão  da 

Inscrição no RVP-CI fica condicionada a aquisição, pelo grupo, de personalidade 

jurídica na forma da lei civil, mantidos a denominação tradicional do grupo, o objeto 

cultural e a finalidade não lucrativa.

5- DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA HABILITAÇÃO
5.1- Estarão habilitados a participar da presente Lei, os proponentes que possuam e 

comprovem as seguintes condições jurídico-legais:

I - Pessoa Física:
a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada.

b) Currículo – Anexo I

c) Cópia da Cédula de Identidade.

d) Cópia do CPF.

e) Certidões negativas de débito: municipal, estadual e federal.
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f) Cópia do comprovante de residência no Município de Cachoeiro de Itapemirim, 

sendo um atual e outro datado de 10 (dez) anos ou mais (conta de água, energia,  

telefone  ou  declaração  de  pessoas  do  município  que  atestem  a  residência  do 

mestre, que seja aceita pelo Conselho de Registo do Patrimônio Vivo).

g) Documentos que comprovem a atuação em atividades culturais no município a 

mais  de  10  (dez)  anos  a  saber,  recorte  de  matérias  jornalísticas,  certificado  de 

participação em eventos culturais, impressos, fotos do acervo familiar, declaração de 

membro idôneo da comunidade, declaração a autoridade municipal de cultura.

h)  Documentos que comprovem que transmite o conhecimento a novos alunos ou 

aprendizes a saber,  recorte de matérias jornalísticas, certificado de participação em 

eventos  culturais,  impressos,  declaração  de  membro  idôneo  da  comunidade, 

declaração a autoridade municipal de cultura.

II - Pessoa Jurídica ou Grupos:
a) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada.

b) Currículo – Anexo I

c) Cópia do estatuto  em vigor,  acompanhado de cópia  da ata  da última eleição 

(registrados em cartório).

d)  Cópia  da ata  de constituição da entidade que comprove  sua existência  a  no 

mínimo 10 (dez) anos (registrados em cartório).

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

g) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da entidade.

h) Cópia do CPF do representante legal da entidade.

i) Certidões negativas de débito: municipal, estadual, federal, INSS e FGTS.

j) Documentos que comprovem a atuação do grupo/entidade em atividades culturais 

no município a 10 (dez) anos a saber, recorte de matérias jornalísticas, certificado de 
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participação  em eventos  culturais,  impressos,  declaração  de  membro  idôneo  da 

comunidade, declaração a autoridade municipal de cultura.

k)Documentos que comprovem que transmite o conhecimento a novos alunos ou 

aprendizes a saber, recorte de matérias jornalísticas, certificado de participação em 

eventos  culturais,  impressos,  declaração  de  membro  idôneo  da  comunidade, 

declaração a autoridade municipal de cultura.

l) No caso de Grupos não dotados de personalidade jurídica, cumprir as exigências 

do item 5.1, II, no que couber, e observar o previsto no ítem 4.1.2, letra E deste 

Edital, em conformidade com o § 2º, ítem II do Art. 2º da Lei nº 5.388/02.

6 – DO PROCESSO DE REGISTRO
6.1 Comprovado o atendimento aos requisitos que tratam o item 5.1, I  e II,  pelo 

CRPV-CI, será considerada apta à inscrição, sendo publicado o resultado em D.O 

do Município até 03/02/2012, para fins de conhecimento ou impugnação de qualquer 

do povo;

6.2 Da  decisão  do  CRPV,  que  considerar  inabilitada  a  inscrição  do  candidato, 

caberá recurso,  no prazo de 15 (quinze)  dias  a ser  Protocolizado na Secretaria 

Municipal de Fazenda – SEMFA, localizada à Rua Vinte e Cinco de Março, nº 26,  

Centro, Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo;

6.3 Os requerimentos de inscrição, uma vez aprovados, serão encaminhados para 

o CRPV-CI para elaboração de relatório com parecer sobre a candidatura ao RPV-

CI;

6.4 A relação dos contemplados será publicada até dia 20/02/2012. 

 

7- DAS VEDAÇÕES
7.1- Estarão impedidos de se inscrever no presente Edital:
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I- Entidades/grupos cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de 

parentesco com membros da Conselho de Registro do Patrimônio Vivo até o 3º grau.

II- Servidores da SEMCULT ou pessoas que possuam parentesco com estes até o 

3º grau, com exceção dos servidores que se encontram aposentados (inativos).

III- Membros do Conselho de Registro do Patrimônio Vivo.

IV-  Pessoas  físicas  que  possuam  relações  de  parentesco  com  membros  do 

Conselho de Registro do Patrimônio Vivo até o 3º grau.

V- Documentações postada fora do período estabelecido nos itens 3.1 e 3.2.

VI- Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam funcionários da 

SEMCULT.

VII- Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.

8- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1-  Caso  o  número  de  candidatos  apresentados  considerados  habilitados  pelo 

Conselho de Registro do Patrimônio Vivo, exceda o número máximo anual permitido 

de novas inscrições no RPV-CI, que de acordo com o previsto na Lei nº 5.388/02 é 

de  6  (seis),  o  conselho,  no  seu  relatório,  estabelecerá  recomendações  de 

preferência na Inscrição com base:

a)  na  relevância  do  trabalho  desenvolvido  pelo  candidato  em  prol  da  cultura 

cachoeirense –  até 10 (dez) pontos;

b) na idade do candidato, se pessoa natural, ou na antiguidade do grupo  – até 10 

(dez) pontos; 

c) na avaliação da situação de carência social do candidato – até 10 (dez) pontos.

8.2- Em caso de empate o Conselho procederá ao sorteio para o desempate.

8.3- O  Conselho decidirá  acerca  do mérito  cultural  e  artístico  dos  concorrentes, 

escolhendo os  melhores  segundo os  critérios  de  seleção  previstos  no  item 8.1, 
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considerando  a  pontuação  mínima  de  15  (quinze)  pontos  para  seleção  dos 

concorrentes.

9 - DO REPASSE DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO
9.1-  As  inscrições  no  RVP-CI  consideradas  contempladas,  após  a  aplicação  de 

todos os  critérios  de  avaliação e  desempate  previstos  neste  Edital,  limitadas ao 

número máximo de 6 (seis), receberão individualmente a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais).

9.2- O pagamento previsto no sub-ítem anterior será mediante depósito em conta 

corrente de uma só vez, ou parcelado em até duas vezes, sendo a 1ª parcela no 

primeiro  semestre  e  a  segunda  parcela  no  2º  semestre,  considerando  a 

programação financeira da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA.

10- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1- A despesa prevista na presente Lei correrá à conta do Programa de Trabalho 

0056 - Incentivo Cultural Cachoeiro, fonte 01 – Recursos Próprios,  no valor de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), do orçamento da SEMCULT para o exercício de 2012.

11- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1- A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste EDITAL.

11.2- A documentação dos proponentes inabilitados, se não retirada no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data de divulgação do resultado final do presente Edital no 

Diário Oficial do Município, poderá ser incinerada pela SEMCULT.

11.3- Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Municipal 

de Registro do Patrimônio Vivo.
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11.4- Ao  Conselho  Municipal  de  Registro  do  Patrimônio  Vivo,   fica  reservado  o 

direito  de  prorrogar,  revogar  ou  anular  o  presente  Edital,  havendo  motivos  ou 

justificativas  para  tais  procedimentos  devidamente  apresentados  nos  autos  do 

processo de origem.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de dezembro de 2011.

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
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