FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL 01/2015

1- PREÂMBULO
1.1 A Prefeitura de Bento Gonçalves, através da Secretaria Municipal da Cultura, com
o objetivo de patrocinar para o desenvolvimento e difusão de projetos ou produtos
culturais e artísticos na cidade de Bento Gonçalves, torna pública a abertura de
inscrições no período de 25 de Março de 2015 a 25 de Maio de 2015, para a
seleção de propostas para o Fundo Municipal de Cultura – FMC - Edital 01/2015.

1.2 O Fundo Municipal de Cultura - FMC foi instituído pela Lei Municipal nº 5.072, de
13 de setembro de 2010 e alterado pela Lei Municipal nº 5.467, de 15 de maio de
2012.

1.3 As regras e critérios apresentados no presente edital foram analisadas e
aprovadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC.

1.4 A Prefeitura do Município de Bento Gonçalves disponibilizará, para este edital,
recursos financeiros na ordem de R$ 617.000,00, fixando um teto de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) por projeto cultural concorrente.
1.5 –Dotação orçamentária
18 – Secretária da Cultura;
18.02 – Fundo Municipal da Cultura
Projeto / Atividade – 2.262 – Incentivo aos Artistas locais
3.3.50.43.00.00.00.00.0001 – Subvenções Sociais – 824
Valor: R$ 617.000,00

2 - OBJETO
2.1 Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura - FMC - Edital - 01/2015
projetos que visem fomentar, incentivar e estimular a produção artística e cultural

material e imaterial do Município de Bento Gonçalves, apresentados por pessoas
físicas e pessoas jurídicas, de direito público e de direito privado, com ou sem fins
lucrativos e que estejam em conformidade com este edital e com a Lei Municipal nº
5.467, de 15/05/12.
3 - ÁREAS
I – Artes Cênicas: circo, marionete, teatro, dança, mímica, mágica, fantoches e
bonecos, ópera e congêneres:
a) Fomento a montagem ou apresentação;
b) Fomento à pesquisa e à difusão das artes cênicas (festivais, mostras,
seminários, congressos, oficinas, eventos, espetáculos ou congêneres).
II – Audiovisual, Áudio e Materiais Derivados: cinema e produtos artísticos para
veiculação televisiva e radiofônica (CDs, discos de vinil, MDs, imagens e fotos
narradas, documentários e filmes de ficção de curta, média ou longa metragem e
outros):
a) Fomento à pesquisa e às produções artísticas em áudio e audiovisuais;
b) Fomento à pesquisa e à difusão de obras em mídias digitais;
c) Fomento à pesquisa e à difusão audiovisual (mostras, debates, exposições
e festivais);
III – Música:
a) Fomento à pesquisa e à difusão musical;
b) Fomento à gravação musical.
IV – Artes Visuais ou Plásticas e Artesanato: fotografia, pintura, gravura, escultura,
mosaico, cerâmica, artes de intervenção urbana, vidro, grafite, artes gráficas, desenho
e afins:
a) Fomento à pesquisa e à produção de artes visuais;
b) Fomento à pesquisa e à difusão de artes visuais (mostras, exposições,
oficinas e festivais).
V – Literatura e Leitura: livros, gibis, periódicos, revistas, informativos de caráter
cultural, pesquisas e derivados;
a) Fomento à edição de obra literária – prosa, poesia e dramaturgia;

b) Fomento à pesquisa e à difusão da leitura e da literatura (saraus, rodas de
leitura, encontros literários e contação de histórias).
VI – Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (bens materiais e imateriais):
a) Fomento à pesquisa, preservação, conservação, restauração, formação,
organização,

manutenção

e

ampliação

de

coleções,

documentos,

fotografias, acervos em geral e equipamentos de museus, bibliotecas e
arquivos, restauração de obras de arte, monumentos e bens móveis e
imóveis de reconhecido valor cultural.
b) Fomento à educação patrimonial (seminários, mostras, exposições e
oficinas).

VII – Folclore, Culturas Populares, Tradicionais e Etnias: indígena, afro-brasileira,
polonesa, italiana, alemã e outras;
a) Fomento à pesquisa, à preservação e à transmissão de saberes, fazeres e
afetos, institucionalizados ou não (festivais de culinária, rezadeiras,
quadrilhas juninas, afoxé de reis, festividades étnicas e outros similares).
4 – PATROCÍNIO

4.1 Para concessão do patrocínio serão considerados:

4.1.1 Os recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC somente se aplicam
aos projetos que visem à exibição, utilização ou circulação pública de bens culturais,
sendo vedada a concessão dos benefícios a obras, produtos, eventos ou outros
destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares;

4.1.2 O projeto que preveja custo igual ou acima do limite estabelecido neste
edital deverá demonstrar, detalhadamente e com clareza, quais itens do orçamento
serão financiados com os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC e
quais serão custeados por outra(s) fonte(s) financiadora(s), que não sejam
contempladas por outra Lei de Incentivo, caso contrário o mesmo será desclassificado.
Deverá ser apresentado o extrato comprobatório do valor já captado.

4.1.3 O orçamento do projeto deverá ser detalhado, compatível com a ação
proposta, sendo inclusive critério de classificação. Nele deverão constar os itens
necessários e essenciais para a realização e a execução do projeto cultural;

4.1.4 O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC financiará até 100% (cem
por cento) do custeio de cada projeto aprovado.

5 – ACESSO AO REGULAMENTO E ANEXOS
5.1 O presente Edital de Seleção Pública do Fundo Municipal de Cultura – FMC e os
formulários anexos estarão disponíveis para retirada na Secretaria Municipal da
Cultura – SECULT, sita na rua Herny Hugo Dreher, nº 127, no bairro Planalto, em
Bento Gonçalves.

5.2 Para a retirada do Edital e seus anexos, o proponente deverá se apresentar junto à
Secretaria Municipal da Cultura - SECULT, nos horários das 8h30min às 11h30min ou
das 14h às 17h45min, de segunda a sexta-feira, munido de um dispositivo de memória
(pen drive, CD ou DVD) para a gravação dos arquivos. O Edital e seus anexos estarão
disponíveis, também, no portal da Prefeitura de Bento Gonçalves, no sitio eletrônico
www.bentogoncalves.rs.gov.br, no link Arquivos Download.

6 – PARTICIPAÇÃO

6.1 O Edital do Fundo Municipal de Cultura - FMC destina-se para pessoas físicas e
pessoas jurídicas, de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos;

6.2 Os participantes do projeto deverão ser residentes no município de Bento
Gonçalves, no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) da equipe envolvida na
sua execução;

6.3 Todos os integrantes do projeto deverão apresentar junto ao currículo o
comprovante de residência (água, luz ou telefone);

6.4 O proponente deverá apresentar, além do comprovante de residência, uma
declaração de que reside ou possui sede há no mínimo, 2 (dois) anos no Município de
Bento Gonçalves, CPF ou CNPJ instituído há pelo menos 3 (três) anos e comprovação
de atuação na área da arte ou cultura, conforme anexo VII;

6.5 Obrigatoriamente o proponente do projeto deverá ser emancipado ou maior de
idade.

6.6 É vedada a participação nos projetos, em qualquer função, mesmo gratuitamente,
de:
6.6.1 Servidores públicos municipais em qualquer função ou atividade assim
como as pessoas vedadas pelo art. 84º da Lei Federal nº 8.666/93;

6.6.2 Membros do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC e da
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC, bem como seus cônjuges ou
companheiros estáveis e parentes em até terceiro grau;

6.6.3 Gestores, funcionários efetivos e cargos comissionados da Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves e seus órgãos vinculados e da Fundação Casa das
Artes de Bento Gonçalves;

6.6.4 Entidade ou pessoa física que estiver inadimplente junto à Prefeitura do
Município de Bento Gonçalves.

7 – INSCRIÇÃO E ENTREGA DO PROJETO

7.1 Para inscrição do projeto é imprescindível a leitura e a aceitação de todas as
exigências estipuladas por este Edital de Seleção Pública do Fundo Municipal de
Cultura e pela Lei Municipal nº 5.467/12;

7.2 Os projetos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de Finanças,
localizada na Avenida Osvaldo Aranha, 1075, no bairro Juventude.

7.3 Os projetos deverão ser protocolados com cópias impressas e em mídia (cópia em
CD ou DVD).

8 – DOCUMENTOS EXIGIDOS

8.1

A

inscrição

somente

apresentação OBRIGATÓRIA dos

será

seguintes

efetivada
formulários

com
preenchidos

a
e

assinados e dos documentos listados abaixo:
- Formulário de Inscrição (Anexo I)
- Formulário para elaboração do projeto (Anexo II)
- Formulário da Planilha Orçamentária (Anexo III)
- Formulário de check list (Anexo IV)
- Declaração de que reside ou possui sede no município (Anexo VII)
- Declaração de que o objeto do projeto não tenha sido contemplado por outra lei de
incentivo ou subvenção pública (Anexo VIII)

- Pessoa Jurídica:

a) Cópia do Comprovante e situação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ);
b) Cópia autenticada do RG do representante legal;
c) Cópia autenticada do CPF do representante legal;
d) Cópia autenticada do Estatuto e demais alterações;
e) Cópia autenticada da ata de eleição e de posse da diretoria em exercício;
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
g) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros;
h) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
i) Certidão Negativa de Débitos (CND) expedida pela Secretaria Estadual da
Fazenda;
j) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
l) Cópia do comprovante de endereço da entidade (contas de água ou luz).
m) Número do Pis do Proponente

- Pessoa Física:

a) Cópia do comprovante de situação cadastral do CPF;
b) Cópia autenticada do RG;
c) Cópia autenticada do CPF;
d) Cópia do comprovante do domicílio em nome do proponente: faturas de
água ou luz ou declaração de endereço (formulário anexo V)
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
g) Certidão Negativa de Débitos (CND) expedida pela Secretaria Estadual da
Fazenda;
h) Número do Pis do Proponente
Parágrafo

único:

Os

projetos

que

não

apresentarem

qualquer

um

dos formulários e documentos indicados nos itens 08 não serão habilitados pela
Secretaria Municipal da Cultura.

Obs.:No item 20, deste edital, estão listados os sítios eletrônicos para emissão das
certidões.
9 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

9.1 A apresentação dos projetos deve ser descrita, segundo o Modelo para
Elaboração de Projeto Cultural, respeitando e prevendo os seguintes requisitos para
as áreas;
9.2 Tornam-se inabilitado os projetos que não apresentarem os seguintes
documentos de acordo com a sua área:
I – Artes Cênicas:
a) Autorização do uso de texto em caso de peça teatral;
b) Declarações de aceite dos responsáveis pelos locais a serem utilizados, no
caso de projetos que visem circulação de espetáculo ou show;
c) Declaração de valores de comercialização, que poderão ser modificados
pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC ou pelo Conselho

Municipal de Política Cultural - CMPC, no caso de comercialização de
produto ou ingresso;
d) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos;
e) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
f)

Apresentação do roteiro ou texto de teatro a ser encenado.

II – Audiovisual, Áudio e Materiais Derivados:
a)

Roteiro e método detalhado de confecção da obra artística, no caso de
projetos que visem gravações em áudio ou audiovisuais (exceto musicais,
de que trata o item III);

b) Documento que comprove cessão de Direitos autorais do artista ou do
detentor legal para uso de imagem, gravação fonográfica, videográfica e/ou
de cd-rom e transmissão por rádio e televisão;
c) Declaração dos valores de comercialização, que poderão ser modificados
pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC ou pelo Conselho
Municipal de Política Cultural - CMPC, no caso de comercialização de
produto ou ingresso;
d) Projetos que visem produções audiovisuais deverão incluir:
- em caso de filme de ficção: roteiro cinematográfico com divisão de
cenas, com diálogos e textos de narração completos;
- em caso de filme documentário: roteiro cinematográfico com previsão
de estrutura, esboço dos textos de narração e/ou texto de pesquisa e/ou
indicação de possíveis depoimentos e entrevistas;
- em caso de filme de animação: roteiro cinematográfico com storyboard,
indicação dos desenhos e dos enquadramentos, com diálogos e textos de
narração completos;
g) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
h) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos;
i)

Declarações de aceite dos responsáveis pelos locais a serem utilizados e
programação prévia ou conteúdo programático no caso de projetos que
incluam seminários, cursos, oficinas etc.

III – Música:
a) Repertório contendo as músicas, as letras (se houver), e um CD demo, no
caso de projetos que visem gravação de CD;
b) Documento que comprove cessão de direitos autorais do artista ou do
detentor legal das músicas para fins de gravação;
c) Documento que comprove cessão de direitos autorais do artista ou do
detentor legal das gravações, no caso de o projeto prever execução pública
das mesmas;
d) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos;
e) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
f)

Declarações de aceite dos responsáveis pelos locais a serem utilizados, no
caso de projetos que visem circulação de espetáculo, shows e seminários,
cursos, oficinas etc.

g) Programação prévia ou conteúdo programático no caso de difusão como
seminários, cursos, oficinas etc.
OBS.: Os documentos dos subitens “b” e “c” ficam dispensados caso já tenham
decorridos 70 anos do falecimento do compositor.
IV – Artes Visuais ou Plásticas e Artesanato:
a) Descrição detalhada da estratégia de ação, de como será desenvolvida a
execução da proposta e as metas a serem atingidas;
b) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
c) Programação prévia ou conteúdo programático no caso de eventos,
seminários, cursos, oficinas etc;
d) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos.
e) Declarações de aceite dos responsáveis pelos locais a serem utilizados, no
caso de projetos que visem circulação de exposições, seminários, cursos,
oficinas etc.

V – Literatura e Leitura:
a) Amostra, total ou parcial, da obra a ser publicada (encadernada ou
grampeada), com os textos, as ilustrações, desenhos e outras intervenções
visuais que constem na obra, para projetos que visem publicações;
b) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
c) Programação prévia ou conteúdo programático nos projetos de difusão
como seminários, cursos, oficinas etc;
d) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos.
e) Declarações de aceite dos responsáveis pelos locais a serem utilizados,
(lançamento do livro, pontos de leitura, contação de história...)

VI – Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (bens materiais e imateriais):
a) Número de pessoas e comunidades envolvidas, histórico sobre o
patrimônio e o local e relevância para a comunidade;
b) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
c) Programação prévia ou conteúdo programático no caso de eventos,
seminários, cursos, oficinas etc;
d) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos.

VII – Folclore, Culturas Populares, Tradicionais e Etnias:
a) Declarações de aceite dos responsáveis pelos locais a serem utilizados, no
caso de projetos que visem circulação de espetáculo;
b) Declaração dos valores de comercialização, que poderão ser modificados
pela Comissão ou pelo Conselho, no caso de comercialização de produto
ou ingresso;
c) Currículo do proponente do projeto e dos profissionais que atuarão
diretamente na sua execução;
d) Programação prévia ou conteúdo programático nos projetos de difusão
como seminários, cursos, oficinas etc;

e) Em caso de Projeto de Pesquisa, previsão de publicação e disponibilização
ao público dos resultados obtidos.

OBS.: Outros requisitos ou solicitação não constantes nestes itens, serão analisados
pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC e pelo Conselho Municipal de
Política Cultural – CMPC.

10 – HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E SELEÇÃO

10.1 A tramitação dos projetos culturais obedecerá à seguinte tramitação:

10.1.1 Pré-Análise:
a) O projeto cultural será avaliado pela Secretaria Municipal da Cultura SECULT em seu aspecto documental e administrativo;
b) Será inabilitado o projeto cuja documentação estiver em desacordo com as
exigências legais deste Edital de Seleção Pública;
c) Será inabilitado o projeto que for apresentado por proponente que estiver
inadimplente junto ao Município de Bento Gonçalves, ao Estado do Rio Grande do Sul
e da União.
d) Será inabilitado o projeto cujo objeto já tenha sido beneficiado por qualquer
espécie de receita, recurso, crédito ou outros incentivos de programas, ações, projetos
ou editais no âmbito das esferas Municipal, Estadual e Federal.
e) Será inabilitado o projeto que não apresentar todos os documentos
constantes nos itens 8 e 9 deste edital.

10.1.2 Análise:
a) O projeto habilitado sob os aspectos documental e administrativo pela
Secretaria Municipal da Cultura - SECULT será encaminhado à Comissão Municipal
de Incentivo à Cultura - CMIC, que realizará, através de critério previamente
elencados, a análise técnica, de mérito e a viabilidade de execução;

b) Nessa fase, a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC poderá
propor cortes e/ou readequações de valores e/ou itens da planilha orçamentária;

c) Durante a análise, a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC
poderá solicitar ao proponente informações complementares sobre a proposta

apresentada. O proponente deverá atender à diligência no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a partir da data de conhecimento. O contato será realizado pela Secretaria
Municipal da Cultura - SECULT;

d) O projeto, após análise da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura CMIC, será encaminhado ao Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC para
nova apreciação e deliberação sobre a aprovação ou não do projeto.
11 – RECURSOS

11.1 Os recursos contra as deliberações do Conselho Municipal de Política Cultural CMPC deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data
de conhecimento.
11.2 Para os projetos inabilitados não cabem recurso.

12 – RESULTADO

12.1 O resultado será publicado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Bento
Gonçalves: www.bentogoncalves.rs.gov.br;
12.2 Ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT
enviar os projetos aprovados à Procuradoria Geral do Município - PGM, para a
elaboração dos convênios ou contratos específicos e para posterior sanção do Prefeito
Municipal.

12.3 O não comparecimento do proponente do projeto para a assinatura do convênio
no prazo estipulado acarretará a sua eliminação, considerando-o desistente.
12.4

*O RESULTADO FINAL SOMENTE SERÁ DIVULGADO APÓS O PRAZO DE

RECURSOS;
*POR DELIBERAÇÃO DO CMPC A LIBERAÇÃO DE VALORES SERÁ
CONDICIONADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS;
*O PARÂMETRO DE DESEMPATE SERÁ A PLANILHA DE PONTUAÇÃO.

13 – CRONOGRAMA DOS PRAZOS

13.1 Cronograma a ser observado pelo proponente:
Etapa
Publicação do Edital 01/2015
Inscrição dos projetos culturais
Verificação Documental pela Secretaria Municipal da Cultura –
SECULT
Análise do projeto pela Comissão Municipal de Incentivo à
Cultura – CMIC e pelo Conselho Municipal de Política Cultural
– CMPC
Divulgação preliminar dos projetos aprovados
Apresentação de recursos
Resultado dos recursos e Divulgação final dos projetos

Data
25/03/2015
25/03/2015 a 25/05/2015
25/05/2015 a 12/06/2015
15/06/2015 a
14/08/2015
19/08/2015
20/08/2015 a 31/08/2015
14/09/2015

Aprovados
Prazo para assinatura dos convênios
Prestação de contas

09/10/2015
Até 30 dias após o término
do Convênio

14 – CONTRAPARTIDA

14.1 Os proponentes deverão destinar, como contrapartida, no mínimo 10% dos
produtos confeccionados em série (livros, gibis, revistas, CDs, DVDs, quadros,
esculturas e outros que possam ser produzidos ou confeccionados) para a Secretaria
Municipal da Cultura - SECULT;

14.2 Os proponentes deverão entregar à Secretaria Municipal da Cultura - SECULT,
os equipamentos e bens materiais permanentes (máquinas fotográficas, câmeras
filmadoras, aparelhos de sonorização, iluminação cênica, equipamentos de informática
e outros que possam ser adquiridos), após o término de execução dos projetos
beneficiados, no prazo de trinta dias e em condições de uso, a fim de serem tombados
como patrimônio do Município de Bento Gonçalves.

14.3 Para os projetos que contemplam serviços culturais (espetáculos, cursos,
oficinas, exposições, mostras, festivais, seminários, congressos, palestras, eventos e
outros), os proponentes deverão:

14.3.1 Destinar 10% das inscrições, dos ingressos ou mensalidades,
gratuitamente, à Secretaria Municipal da Cultura - SECULT;

14.3.2 Nos casos em que houver arrecadação de recursos financeiros,
decorrentes de ações ou atividades dos projetos aprovados e beneficiados, advindos
de vendas de produtos, comercialização de materiais ou bens, prestação de serviços,
cobrança de ingressos, inscrições, mensalidades e outros, serão destinadas ao projeto
dentro do prazo de vigência do convênio.

15 – CONVÊNIO, FORMA DE REPASSE E PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1 A concessão de recursos financeiros pelo Fundo Municipal de Cultura - FMC será
formalizada por meio de convênios ou contratos específicos a serem elaborados pela
Procuradoria Geral do Município - PGM.

15.2 Constitui motivo para rescisão do convênio o inadimplemento de quaisquer das
cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:

15.2.1 Utilização dos recursos em desacordo com o objeto do convênio;

15.2.2 Aplicação dos recursos financeiros no mercado financeiro em desacordo
com a Lei Municipal nº 5.467/12;

15.2.3 Falta de apresentação da prestação de contas no prazo estabelecido.

15.3 O proponente deverá abrir uma conta corrente que somente poderá ser utilizada
para movimentação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Cultura - FMC
destinados à execução do projeto;

15.4 Depois de firmado o convênio, o valor total do repasse será depositado em
parcela única, em conta que deverá ser informada pelo proponente;

15.5 Os recursos transferidos, enquanto não empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança, quando sua utilização
estiver prevista para prazo superior a 30 (trinta) dias ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a 30
(trinta) dias;

15.6 Na conta bancária exclusiva do projeto, não poderão ser creditados recursos de
outras fontes, e os recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC transferidos para a
conta não poderão ser depositados, movimentados e/ou administrados nas contas
comuns do beneficiado;

15.7 Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no
objeto do convênio, dentro do período do convênio, estando sujeitos às mesmas
condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos;

15.8 As despesas bancárias relativas a abertura de contas, taxas de manutenção
mensal e mensalidades serão por conta exclusiva do beneficiário e titular da conta.

15.9 O projeto OBRIGATORIAMENTE deverá prever execução e prestação de contas
num prazo máximo de 12 (doze) meses.

16 – DIVULGAÇÃO

16.1 Os beneficiados com recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC têm a
obrigação de afixar, nos locais em que ocorrerão as atividades, eventos, programas ou
ações dos projetos aprovados, um “banner”, medindo 0,90m x 1,30m, em local visível,
devendo o modelo ser aprovado pela Secretaria Municipal da Cultura.

Parágrafo único: o valor do banner pode ser incluída na planilha de custos do projeto
e ser custeado pelos recursos do FMC.

16.1.1 O cabeçalho do banner deverá apresentar, obrigatoriamente: “PROJETO
PATROCINADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BENTO GONÇALVES”

16.1.2 O corpo do banner deverá apresentar,obrigatoriamente:
a) Nome do projeto;
b) Nome do proponente;
c) Valor do benefício;
d) Prazo de vigência do convênio;
e) Número do convênio.

16.1.3 O rodapé do banner deverá apresentar, obrigatoriamente:
a) Logomarca ou logotipo do Município de Bento Gonçalves;
b) Logomarca ou logotipo da Secretaria Municipal da Cultura - SECULT;
c) Logomarca ou logotipo do Fundo Municipal de Cultura – FMC (caso já esteja
disponível ou então utilizar a nomenclatura por extenso);
d) Logomarca ou logotipo do Conselho Municipal de Política Cultural-CMPC (caso
já esteja disponível ou então utilizar a nomenclatura por extenso);

16.2 O modelo e o formato em que as logomarcas ou logotipos deverão ser
apresentados no “banner” serão disponibilizados pela Secretaria Municipal da Cultura SECULT;

16.3 Todos os materiais confeccionados para divulgação (cartazes, folhetos, anúncios
em mídia escrita, e televisiva, páginas de internet, mensagens de correio eletrônico,
informativos eletrônicos e outros que possam ser produzidos e publicados) deverão
conter as logomarcas ou logotipos, conforme identificado no item 16.1.3, como
patrocinadores;

16.4 Para os anúncios em mídia falada, como rádio, carro de som ou afins, deverão
ser anunciados verbalmente os nomes dos patrocinadores descritos no item 16.1.3;

16.5 Em se tratando de produtos como CDs, DVDs MDs e discos de vinil, a logomarca
ou logotipo deverão vir impressos tanto na contracapa como no próprio produto.

16.6 O proponente poderá destinar até 10% (dez por cento) do valor total do projeto
para divulgação, em qualquer mídia.

17 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

17.1 A prestação de contas final deverá ser protocolada até 30 (trinta) dias após o
término do projeto, na Secretaria Municipal de Finanças, do município de Bento
Gonçalves;

17.2 A conta bancária destinada ao pagamento das despesas aprovadas no projeto
deverá ser movimentada através de cheque nominal ou de pagamento eletrônico,
direto ao credor, sendo que o pagamento eletrônico somente será aceito com os
devidos comprovantes de quitação;

17.3 Na prestação de contas deverão ser apresentadas cópias dos cheques e
comprovantes dos pagamentos eletrônicos;

17.4 Deverão ser apresentados os extratos da conta corrente e aplicação, referente a
todos os meses da vigência do convênio até sua finalização com saldos zerados;

17.5 As despesas somente poderão ocorrer embasadas na Lei nº 8.666/93, isto é,
deverão ser apresentados, no mínimo, 3 (três) orçamentos de empresas distintas,
originais com carimbo e assinatura da empresa proponente;

17.6 As despesas deverão ser comprovadas mediante a apresentação dos
documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo os documentos fiscais serem
emitidos em nome do beneficiário, devidamente identificado;

17.7 Os documentos fiscais não deverão conter rasuras;

17.8 Os documentos fiscais, deverão conter:

17.8.1 Nome ou razão social do emitente, seu endereço e telefone, CNPJ ou
CPF, Inscrição Estadual e Municipal, se houver:

17.8.2 Número do documento;

17.8.3 Data de emissão;

17.8.4 Descrição detalhada da quantidade;

17.8.5 Identificação do produto, material ou serviço;

17.8.6 Valor do produto, material ou serviço e detalhamento dos impostos e
contribuições gerados;

17.8.7 Número do convênio;

17.8.8 Nome do projeto.

17.9 Os recibos de pagamento de autônomo (RPAs) deverão conter:

17.9.1 Nome do prestador de serviço;

17.9.2 Endereço e telefone do prestador de serviço;

17.9.3 Número da inscrição profissional, quando a mesma for indispensável
para que o prestador de serviço possa exercer a profissão;

17.9.4 Números do documento de identidade, do CPF e da inscrição no INSS,
quando necessário, do prestador de serviços;

17.9.5 Valores dos serviços prestados, da retenção do INSS, quando
necessário, da retenção do ISS, quando necessário, da retenção do IRRF, quando
necessário e o valor líquido em reais e por extenso;

17.9.6 Data e assinatura do prestador de serviços;

17.9.7 Anexos: guia de recolhimento do INSS, patronal e descontado e
comprovante de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte e ISS, quando for o
caso;

17.10 A prestação de contas será considerada irregular de acordo com os seguintes
casos:

17.10.1 Quando não houver comprovação da regular aplicação dos recursos
recebidos, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de
fiscalização local;

17.10.2 Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos,
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e
nos demais atos praticados na execução do convênio;

17.10.3 Quando for descumprida, pelo beneficiário, qualquer cláusula ou
condição do convênio ou deste edital;

17.10.4 Deverão ser devolvidos à conta/rubrica/dotação do Fundo Municipal de
Cultura - FMC os recursos transferidos e/ou aplicações não utilizados dentro do prazo
de vigência do convênio;

17.10.5 Quando ocorrerem outras situações, não previstas aqui, que possam
trazer prejuízo ao erário.

17.11 É obrigatório apresentar registros fotográficos da execução do projeto
com data e hora.

17.12 É obrigatório anexar à prestação de contas a cópia do convênio assim
como a planilha orçamentária devidamente alterada de acordo com a deliberação do
CMPC.

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 Pedidos de modificação em qualquer item do projeto devem ser
justificados e, juntamente com o plano de trabalho, alterados, encaminhados por
escrito à Secretaria Municipal da Cultura - SECULT, que os submeterá à Comissão
Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC e ao Conselho Municipal de Política Cultural CMPC.

18.2 O proponente deverá aguardar o resultado da análise das modificações
propostas para execução da mesma.

19 – ANEXOS

19.1 Fazem parte desta Minuta de Edital de Seleção Pública os seguintes anexos:

- Formulário de Inscrição (Anexo I)
- Formulário para elaboração do projeto (Anexo II)
- Formulário da Planilha Orçamentária (Anexo III)
- Formulário de check list (Anexo IV)
- Formulário para declaração de residência (Anexo V)
- Critérios de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais (Anexo VI)
- Declaração de que reside ou possui sede no município (Anexo VII)
- Declaração de que o objeto do projeto não tenha sido contemplado por outra lei de
incentivo ou subvenção pública (Anexo VIII)

20 – SITIOS ELETRÔNICOS

a) Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves - http://www.bentogoncalves
.rs.gov.br/
b) Planalto - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
c) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CPF junto à Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp
d) Certidão Negativa Federal (Pessoa Física) http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Infor
maNICertidao.asp?tipo=2
e) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ junto à Receita federal http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao
.asp
f) Certidão negativa Federal (Pessoa Jurídica) http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Infor
maNiCertidao.asp?tipo=1

g) Certidão negativa Estadual: https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/cer-pub-sol.aspx?
h) Certidão de Regularidade do FGTS https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
i) Certidão de Regularidade do INSS http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html

