
 EDITAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

UNIDADE DE TEATRO

CONCURSO N.º 097-2022

Edital de  inscrição para o Prêmio Anual de Incentivo à
Montagem Teatral 2022.

A  PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL,  por  meio  da  SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA –
Unidade de Teatro, torna público que no período e no local abaixo especificados, estará recebendo inscrições
para o prêmio anual de montagem de espetáculos teatrais, que se processará nos termos deste Edital, da Lei
Municipal 5.928/2002, do Decreto nº 11.128/2003.

Integram este Edital os seguintes documentos:

Anexo I Formulário de apresentação do proponente e da proposta.
Anexo Il Lei nº 5.928/2002.
Anexo Ill Decreto nº 11.128/2003.

1. DO OBJETO
1.1 O Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral visa incentivar o crescimento profissional dos artistas
do segmento de teatro da cidade, por meio da outorga de premiação em dinheiro para a viabilização de 02
(dois) projetos de montagens de espetáculos de teatro  destinados  aos públicos infantil, juvenil ou adulto,
inéditos da cidade.

1.2 O valor  total  disponível  nesta  edição  do  Prêmio  Anual  de  Incentivo  à  Montagem Teatral  é de  R$
60.000,00 (sessenta mil reais), sendo 02 (dois) projetos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Somente poderão participar deste concurso como proponentes, representantes de grupos e coletivos de
teatro domiciliados em Caxias do Sul com atuação com no mínimo 02 (dois) anos comprovado em currículo.

2.2 O elenco do espetáculo deverá ser exclusivamente composto por profissionais domiciliados em Caxias do
Sul, devidamente comprovados por meio de declaração assinada pelo participante, sob sua responsabilidade.
2. 2.1 Para os demais profissionais envolvidos, não há esta exigência.

2.3 É vedada a participação nos projetos, em qualquer função ou atividade, mesmo que gratuitamente, de:
2.3.1 servidores públicos municipais ativos, de acordo com o art. 9º da Lei nº 14.133/21 e art. 242, inc. XXI
e XXIII do Estatuto dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.

2.3.2 Pessoas que estiverem com atraso na entrega da prestação de contas de projetos realizados através da
Lei  Municipal  de Incentivo à Cultura e do FINANCIARTE ou qualquer outro convênio firmado com o
Município.

2.3.3 Pessoas que estejam com nome inscrito em dívida ativa no Município.

3. DA INSCRIÇÃO: 
3.1  A inscrição se dará através da entrega física de 1 (um) envelope  contendo 1(uma) cópia impressa e 1
(um) pendrive com o arquivo completo em PDF único, no período de 04 de abril a 19 de maio de 2022, das
9h às 11h30min e 13h30min às 16h30min na Unidade de Teatro da SMC, situada no Centro de Cultura Dr.
Henrique Ordovás Filho, Rua Luiz Antunes, n° 312, Bairro Panazzolo, CEP:95080-000. 

3.2  No  envelope  deverá  constar  obrigatoriamente  o  FORMULÁRIO  PADRÃO impresso devidamente
preenchido com as seguintes informações:



3.2.1 INFORMAÇÕES DO PROPONENTE: dados pessoais do proponente e do grupo/coletivo em que atua.

3.2.2 INFORMAÇÕES  DO PROJETO: nome, público-alvo e formato da montagem.

3.2.3 FICHA TÉCNICA: diretor, elenco, cenógrafo, figurinista, responsável pela trilha sonora, iluminador, e
demais profissionais participantes da equipe. 

3.2.4 DETALHAMENTO DA PROPOSTA: Apresentação, justificativa, objetivos, concepção do espetáculo,
figurino e de cenário e suas respectivas referências estéticas, visuais, textuais, etc.

3.2.5 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO: Previsão das ações que serão desenvolvidas no período
de execução até a estreia.

3.2.6 PLANO DE DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA: ações que serão realizadas para a difusão da divulgação
das apresentações da montagem. 

3.2.7 RETORNO DE INTERESSE PÚBLICO: ações presentes no projeto que são  relevantes ao público-
alvo.  

3.2.8 TABELA DE PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: ações de investimento financeiro do projeto.

3.2.9 PLANO DE ATIVIDADE PÓS-PREMIAÇÃO: previsão de ações  de continuidade pós-premiação de
forma autônoma e executável.

3.2.10 RELAÇÃO DE ANEXOS:  Poderão ser colocados no envelope todos os anexos que o proponente
julgar necessário para a apresentação da proposta, sendo de  total obrigatoriedade os seguintes anexos: 
a) Do proponente: currículo/portfólio, comprovante de residência, devidamente assinados.
b)  Do  elenco:  declaração  de  residência  devidamente  assinada  (anexo),  currículos/portfólios,  carta  de
anuência.
c) Da equipe técnica: currículos/portfólio, carta de anuência devidamente assinada por todos participantes.
d) Comprovante de regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei. 

4. DA SUBSTITUIÇÃO DE INTEGRANTES
4.1 Caso haja  necessidade  da  substituição de integrantes,  o  proponente  deverá  submeter  um pedido  de
adequação para a comissão de avaliação, no qual deverá conter a justificativa da troca e a assinatura de
ambas as partes. 

4.2 Após protocolado o projeto, só será admitida a substituição, se necessário, de no máximo 30% (trinta por
cento) de toda a equipe durante o período de montagem e estreia. 

4.3 Para caso de troca de proponente, aplica-se a mesma medida descrita no item 4.1.

5. DA HABILITAÇÃO DOS PROJETOS
5.1 A Unidade de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura procederá a habilitação dos projetos, no prazo de
10 (dez) dias, conforme as normas deste Concurso.

5.2  Não serão aceitos, nem solicitados, dados complementares à documentação de habilitação do projeto
após processada a sua inscrição.

5.3 Os projetos habilitados serão encaminhados aos componentes da Comissão de Seleção para análise.

6. DA COMISSÃO 
6.1 A  Comissão de Seleção dos projetos será declarada por decreto e portaria,  composta por 05 (cinco)
pessoas:  02  (dois)  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  01  (um)  representante  da  classe
artística local e 02 (dois) representantes da classe artística de âmbito estadual/nacional de notório saber.



 
Parágrafo  único:  Caso  não  haja  interesse  de  participação  civil,  a  Unidade  de  Teatro  poderá  indicar
representantes técnicos da SMC para compor a Comissão.

6.2 Aos integrantes da Comissão de Seleção é vedada a participação nos projetos, ainda que a título gratuito.

6.3 A Comissão será homologada pela Secretaria Municipal da Cultura e nomeada por decreto do executivo.

7. DA SELEÇÃO: 
7.1 A  Comissão  de  Seleção  conferirá  nota  aos  projetos conforme  os  critérios  de  pontuação  abaixo
relacionados:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

a. Relevância artística e/ou cultural: Avaliação do contexto de realização e difusão da 
produção artística bem como a sua coerência dentro do âmbito em que a proposta se 
enquadra

0 a 20

b. Qualidade estética: Avaliação do olhar estético que valorize a montagem 0 a 20

c.  Coerência da proposta:  Avaliação sobre a  correlação dos elementos presentes na
criação artística, estética, textual, etc., 0 a 20

d.  Viabilidade  prática: Avaliação  sobre  a viabilidade  da  execução  da  metodologia
empregada na proposta. 0 a 20

e. Mérito artístico dos participantes envolvidos: Análise do portfólio dos profissionais
envolvidos e sua representatividade dentro da categoria inscrita. 0 a 20

TOTAL 0 a 100 pontos

7.2 As notas de cada critério serão pontuadas de 0 a 20, onde: 0 (zero) não atende ao critério; de 1 a 19,
atende parcialmente ao critério, de forma gradual e 20 atende plenamente ao critério.

7.3 Cada projeto será avaliado pelos 05 (cinco) membros da Comissão de Seleção, e sua nota final será
resultado da média das notas individuais dos avaliadores.

7.4 Será adotada nota de corte no valor de 70 pontos de média final dos jurados.

7.5  Será selecionado, dentre as propostas inscritas,  os 02 (dois) projetos melhores pontuados. Caso haja
alguma irregularidade com o vencedor, em qualquer tempo, o próximo suplente, no limite da nota de corte,
será contemplado.

7.6 Havendo empate entre a nota final dos projetos, o desempate seguirá a seguinte ordem de pontuação dos
critérios:  a)  maior nota no critério relevância artística e/ou cultural;  b)  maior nota no critério qualidade
estética c) maior nota no critério coerência da proposta; d) maior nota no critério viabilidade prática; e)
maior nota no critério mérito artístico dos participantes envolvidos.

7.7 Os  proponentes  habilitados  serão  convocados  a  comparecerem  em  data  e  horários  previamente
determinados  para  exposição  oral  do  projeto,  com  duração  máxima  de  15 (quinze)  minutos,  junto  à
Comissão de Seleção, sendo facultada a sua participação.



7.7.1 No caso de impossibilidade de comparecimento do proponente, será permitida a participação de outro
integrante do projeto. 

7.8 A comissão de seleção terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a entrega do resultado preliminar, que
será  disponibilizado  no  site  da  prefeitura  e  enviado  por  e-mail  aos  proponentes,  a  contar  da  data  da
publicação dos projetos habilitados.

8. DO PRAZO PARA RECURSOS E IMPUGNAÇÃO
8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar,
por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

8.2. Do resultado caberá recurso no prazo de  05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar
a ser encaminhado para o e-mail: unidadedeteatro@  caxias.rs.gov.br  

Parágrafo único: A confirmação de recebimento do recurso se dará por esta mesma via. 

9. DO RESULTADO DEFINITIVO
9.1 Encerrado  o  prazo  de  recurso,  o  resultado  definitivo  com o  nome dos  premiados  e  suplentes  será
divulgado em 05 (cinco) dias úteis, no diário oficial.

9.2 Os proponentes selecionados deverão enviar a documentação exigida para a efetivação da premiação, em
um único PDF, para o e-mail  unidadedeteatro@caxias.rs.gov.br, impreterivelmente, dentro do prazo de 14
(quatorze) dias, estipulado pela organização do edital. 

9.3  Ocorrerá a desclassificação imediata, caso  os selecionados não  apresentem a documentação  dentro do
prazo estipulado pela organização do prêmio. Neste caso, a premiação passará para o suplente,  seguindo a
ordem de pontuação.

10. DA DOCUMENTAÇÃO: 
10.1 Para pessoa física:

- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do CPF;
- Cópia de documento com número de PIS;
- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Receita Federal;
- Cópia do comprovante de endereço atualizado;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Dados bancários (em nome do CPF).

10.2 Pessoa jurídica:
- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (sitio da Receita Federal);
- Cópia autenticada do Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados

em se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de
documentos da eleição de seus administradores;

- Cópia autenticada da inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Cópias da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal habilitado pelo estatuto social ou
pelo contrato, no caso de sociedade;

- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Receita Federal;
- Certidão Negativa expedida pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- Cópia do comprovante de endereço atualizado;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Dados bancários (em nome do CNPJ).
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10.2.1 Se houver uma produtora ou empresa que represente o artista ou grupo:
- Declaração de Exclusividade de Representação registrada em cartório;
- O artista  deve declarar  que a  contratada tem exclusividade em sua representação,  comprovando

através  da  declaração  que  deve  estar  assinada  por  ambos,  com  dados  cadastrais,  CNPJ,  CPF
completos;

- Comprovar  documentalmente  (cadastro  da  receita,  contrato  social)  que  a  empresa  representante
possui atividade cadastrada para este fim.

10.3 Para MEI
- Micro Empreendedor Individual – Cópia do Protocolo;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do CPF;
- Cópia de documento com número de PIS;
- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Receita Federal;
- Cópia do comprovante de endereço atualizado;
- Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- Certidão Negativa expedida pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- Dados bancários (em nome do CPF ou do CNPJ).

11. DO CONTRATO
11.1 O prazo limite para a assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação
definitiva dos premiados no diário oficial.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado em parcela única, mediante a entrega da documentação acompanhado da
respectiva nota fiscal, até o 30º dia consecutivo, após a data de emissão do Termo de Recebimento pela
comissão designada por meio de portaria. 

12.2  A  despesa  decorrente  do  item  12.1  correrão  por  conta  da  dotação  orçamentária  n.º
2100/3.3.90.31.01.00.00.00  -  PREMIAÇÕES CULTURAIS  –  Vínculo  0001,  no  valor  de  R$  60.000,00
(sessenta mil reais).

13. DA EXECUÇÃO
13.1 Os  projetos  premiados deverão  ser  realizados  no  período de  9  (nove)  meses  a  contar  da  data  de
assinatura do contrato, tendo mais 1 (um) para a elaboração e entrega do relatório de execução.

13.2 Caberá ao proponente oficializar a data de estreia da montagem para a Unidade de Teatro por meio de
um documento, informando data, hora e local da apresentação. 
Parágrafo único:  A estreia do espetáculo deverá prever entrada franca ou preço popular, e ser realizada
dentro do Município de Caxias do Sul. Se houver a cobrança de ingresso, deverá ser submetido à apreciação
e aprovação da Unidade de Teatro. 

13.3 Em casos comprovadamente justificados, o proponente poderá solicitar prorrogação de, no máximo, 60
(sessenta) dias no prazo de execução do projeto. Esta solicitação deverá ser protocolada junto à Secretaria
Municipal da Cultura com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias do encerramento da vigência do
contrato. O deferimento do pedido deverá ser feito pelo coordenador da Unidade de Teatro da Secretaria
Municipal da Cultura.

13.4 Deverá ser criado ou indicado o perfil em redes sociais, para a realização de postagens (fotos, textos,
teasers, etc.) referentes às etapas de execução da montagem, para acompanhamento e fiscalização.

13.5 Em caso de necessidade de substituição de integrantes da equipe, ou eliminação de alguma função no
projeto, a alteração deverá ser informada previamente à coordenação da Unidade de Teatro da Secretaria
Municipal da Cultura, para sua apreciação e deferimento.



13.6 Os projetos premiados deverão fazer constar a logo do Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral
em todo material de promoção e divulgação (cartaz, folder, programa, banner, flyer, etc.), obrigatoriamente, à
extrema direita de todas as outras logomarcas (quando na horizontal) ou abaixo de todas as outras (quando
na vertical). O tamanho do selo do Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral deverá ser um terço maior
que as demais marcas.

13.6.1 A logo será disponibilizada pela Unidade de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura, para a qual
deverão ser encaminhados os layouts do material de divulgação e promoção, para análise e aprovação de sua
aplicação pela Unidade de Teatro.

13.7 Deverá constar em banners, releases, matérias, entrevistas, locuções de apresentação e em todo o tipo de
comunicação, oral e escrita, emitida pelo proponente, a citação: “Projeto contemplado com o Prêmio Anual
de Incentivo à Montagem Teatral da Prefeitura de Caxias do Sul - 2022  ”   .

13.8 Os projetos premiados deverão prever o registro fotográfico e audiovisual da montagem na íntegra e em
qualidade de execução para caso de exibição virtual.

13.9 Se na data marcada para a estreia estiverem vigendo decretos sanitários de restrições e distanciamento
social  por  conta  da  pandemia  do  coronavírus,  poderá  ser  solicitado  que  seja  em  formato  audiovisual,
conforme orientação da coordenação da Unidade de Teatro da SMC.

14. DO RETORNO DE INTERESSE PÚBLICO: 
14.1 Este concurso prevê que o proponente premiado ofereça, no mínimo, uma ação de retorno de interesse
público sem custo para o município, e à disposição do mesmo.

14.2 O retorno de interesse público integrará os critérios de avaliação, sendo considerado na pontuação do
projeto.

15. DO RELATÓRIO FINAL:    
15.1 Após finalizada a execução do projeto, o proponente deverá apresentar à Unidade de Teatro, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, relatório detalhado contendo relato do processo de montagem, datas e locais das
apresentações, registro fotográfico do processo de montagem e das apresentações, quantidade de público,
material de divulgação, extrato bancário, recibos e notas fiscais, prints de postagens em redes sociais, etc., de
acordo com as exigências do edital, o que servirá de prestação de contas.   

15.2 A prestação de contas somente será considerada aprovada pelo Município após parecer favorável da
Unidade de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura.

16. DAS SANÇÕES
16.1 No caso de incidência de qualquer uma das seguintes irregularidades, será aplicada advertência e, se for
o caso, suspensão do prêmio, devolução de recursos e  o impedimento de participar da convocatória pelo
período de dois anos: 
a) prestar informações inexatas;
b) transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem autorização prévia e por escrito da
Unidade de Teatro/SMC;
c) produzir  ou executar  o  projeto  beneficiado em desacordo com as  normas técnicas  ou  especificações
constantes neste Edital, independentemente da obrigação de efetuar correções necessárias às suas despesas;
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,
venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independentemente da obrigação do(s) beneficiado(s) em
reparar os danos causados.

16.2 Pela não comprovação da execução da proposta, nos prazos estipulados, serão aplicadas as seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor total do projeto;
c) restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado monetariamente;
d) inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul;



e) instauração de processo de tomada de contas;
f) exclusão do proponente de qualquer projeto apoiado pelo FINANCIARTE ou pela LIC Municipal por um
período de 2 (dois) anos.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS   
17.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados poderão solicitar,
por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

17.2  Os interessados poderão solicitar,  esclarecimentos,  providências  técnicas  referentes  ao objeto deste
edital na Unidade de Teatro da SMC, com Maysa Stedile, fone (54) 3901.1316, ramal 206, no horário das
13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

17.3 De todas as reuniões será lavrada a ata, na qual será mencionado tudo o que ocorrer no ato. A ata será
assinada por todos os membros da comissão de avaliação.

17.4 A apresentação de projeto pelo participante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais
que regem a matéria e, se porventura o participante for beneficiado, ao cumprimento de todas as disposições
contidas nesta chamada pública.

    

Caxias do Sul, 29 de março de 2022.

Aline Zilli

Secretária Municipal da Cultura



Anexo l

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O
PRÊMIO ANUAL DE INCENTIVO À MONTAGEM TEATRAL – 2022

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

1. PROPONENTE PESSOA FÍSICA:

1.1 NOME:

1.2 CPF:

1.3 RG:                                      ÓRGÃO EXP.:

1.2 ENDEREÇO:                                                              Nº:                   COMPLEMENTO:

FONE:                                           E-MAIL:

BAIRRO:                                                   CIDADE: CAXIAS DO SUL    CEP:

2. PROPONENTE PESSOA JURÍDICA:
2.1 NOME DA EMPRESA: 

2.2 CNPJ:                                                                         

2.3 ENDEREÇO:                                                             N.º:                      SALA:

FONE:                                           E-MAIL:

BAIRRO:                                                   CIDADE: CAXIAS DO SUL    CEP:

B. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. NOME DA MONTAGEM:

2. PÚBLICO ALVO:

(  ) INFANTIL                 (  ) INFANTOJUVENIL          (  ) ADULTO             (   ) LIVRE

3. FORMATO DE MONTAGEM (ASSINALE AS ALTERNATIVAS QUE SE ENCAIXAM À SUA PROPOSTA)

(  ) TEATRO DE PALCO ITALIANO 

(  ) TEATRO DE ARENA

(  ) TEATRO DE RUA

(  ) TEATRO DE BONECOS

(  ) ESPETÁCULO CIRCENSE

(  ) PERFORMANCE

(  ) OUTRO ......................................................



C. FICHA TÉCNICA DO PROJETO (INFORME OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO ENVOLVIDOS NA SUA PROPOSTA, SE FOR O
CASO.)

1. AUTOR:

2. DIRETOR:

3. CENÓGRAFO:

4. FIGURINISTA:

5. MAQUIADOR:

6. ILUMINADOR:

7. OPERADOR DE LUZ:

8. RESPONSÁVEL PELA TRILHA SONORA: (CONCEPÇÃO/OPERAÇÃO/EXECUÇÃO)

9. OPERADOR DE SOM:

10. COREÓGRAFO:

11. CONTRA–REGRA(S):

12. OUTROS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

13. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:

14. ELENCO (POR ORDEM ALFABÉTICA):

D. DETALHAMENTO DO PROJETO: (ESCREVA SOBRE A RELEVÂNCIA DE REALIZAR A SUA PROPOSTA)

1. APRESENTAÇÃO

2. JUSTIFICATIVA

3. OBJETIVOS

E. CONCEPÇÃO DO ESPETÁCULO:(DESCREVA AS REFERÊNCIAS ESTÉTICAS, VISUAIS E TEXTUAIS QUE IRÃO COMPOR A
MONTAGEM, SE FOR O CASO.)

1. METODOLOGIA DE TRABALHO/PESQUISA CÊNICA:

2. CENOGRAFIA:

3. ILUMINAÇÃO:

4. FIGURINO

5. MAQUIAGEM

6. TRILHA SONORA

7. OUTRAS INFORMAÇÕES:  



F. PLANO DE DIVULGAÇÃO: (INFORME AS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PARA A DIFUSÃO DA MONTAGEM, DE FORMA
QUE ATINJA O PÚBLICO ALVO)

G. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO (INFORME O TEMPO DE EXECUÇÃO DE CADA ETAPA DA PROPOSTA)

PERÍODO DE EXECUÇÃO ATIVIDADE

1.

2.

3.

4.

5.

 

H.  PLANO  DE  ATIVIDADE  PÓS-ESTREIA:  (INFORME,  SE  HOUVEREM,  POSSIBILIDADES  QUE
GARANTAM A ATIVIDADE DA MONTAGEM APÓS A SUA ESTREIA)

I. PREVISÃO DE INVESTIMENTOS:(ORGANIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EMPREGADOS NA MONTAGEM)

ITEM/
FUNÇÃO

FORNECEDOR UNID. DE
MEDIDA

QUANTI-
DADE

CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO
TOTAL

0000 SOMA TOTAL DOS VALORES

Obs.: prever o custo de impostos e taxas.

J. RESUMO 

1. NOME DA MONTAGEM: 

2. PROPONENTE:

3. CLASSIFICAÇÃO:                                           4. FORMATO DA MONTAGEM:



5. DESCRIÇÃO OBJETIVA: (DESCREVA O PROJETO EM NO MÁXIMO 5 LINHAS: O QUÊ?,COMO?)

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:
 ___________ MESES

7. DATA PREVISTA PARA ESTREIA:_____/_______/____

8. SINOPSE DA MONTAGEM: (ESCREVA SOBRE O QUE TRATA A TEMÁTICA/NARRATIVA DA MONTAGEM)

9. CUSTO TOTAL DO PROJETO: R$                           

10. RETORNO DE INTERESSE PÚBLICO: (INDIQUE AS AÇÕES DO PROJETO QUE SERÃO RELEVANTES AO PÚBLICO ALVO)

11. O  PROPONENTE  JÁ  TEVE  PROJETO  APROVADO  PELO  PRÊMIO  ANUAL  DE  INCENTIVO  À
MONTAGEM? (  ) SIM (  ) NÃO

12. QUAL E EM QUE ANO?

k. RELAÇÃO DE ANEXOS (MARCAR TODOS OS ANEXOS APRESENTADOS NESTE PROJETO)

DA EQUIPE:

(  ) CURRÍCULO/PORTFÓLIO DO GRUPO;

(  ) CURRÍCULO/PORTFÓLIO DO PROPONENTE;

(  ) CURRÍCULO/PORTFÓLIO DOS ATORES;

(  ) CURRÍCULO/PORTFÓLIO DOS TÉCNICOS;

(  ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO PROPONENTE;

(  ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO ELENCO;

(  ) CARTAS DE ANUÊNCIA DE TODOS OS INTEGRANTES;

(  ) OUTROS. ESPECIFIQUE_____________________________________

DA PROPOSTA:

(  ) TEXTO BASE DO ESPETÁCULO;

(  ) LAYOUT DA CENOGRAFIA;

(  ) CROQUIS DOS FIGURINOS;

(  ) CONCEPÇÃO DA MAQUIAGEM;

(  ) CONCEPÇÃO DA SONOPLASTIA E RELAÇÃO DAS MÚSICAS, SE HOUVEREM;

(  ) CONCEPÇÃO DA ILUMINAÇÃO;

(  ) DESCRIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO;

(  )  INFORMAÇÕES  SOBRE  OUTROS  ELEMENTOS  ENVOLVIDOS  NO  PROJETO  (PESQUISADORES,

INSTITUIÇÕES, ETC.);

(   )  AUTORIZAÇÕES/LIBERAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE TEXTOS, MÚSICAS,  ETC.  (SE HOUVER

NECESSIDADE).

(  ) OUTROS: .............................................



MODELO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO

1. TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - CARTA DE ANUÊNCIA (ANEXAR A CARTA
DE ANUÊNCIA DE TODOS OS  PARTICIPANTES)

 Eu,____________________________________  RG  nº____________________  e  CPF  nº_____________________

domiciliado  no  Município  de_________________________,  comprometo-me  a  participar  do  projeto

______________________________,  encaminhado  para  financiamento  pelo  Prêmio  Anual  de  Incentivo  à  Montagem

Teatral 2021. Também declaro, que não há nenhum impedimento legal, que impeça a minha participação prevista por este

Edital. 

 Caxias do Sul, _____/_____/_______.

                         
__________________________________

Assinatura

DATA:                                       ASSINATURA DO PROPONENTE:

2. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO DO PROPONENTE E ELENCO (ANEXAR A DECLARAÇÃO DE CADA PARTICIPANTE
DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA, SALVO EQUIPE TÉCNICA NÃO DOMICILIADA EM CAXIAS DO SUL.)

1. Pessoa Física.

Eu,  _____________________________,  declaro,  sob  as  penas  da  Lei,  estar  domiciliado(a)  à  (Rua/Avenida)

____________________________, em Caxias do Sul, RS.

Caxias do Sul, _____ de ______________ de _______.

_____________________________________
Assinatura

2. Pessoa Jurídica.

Declaro, sob as penas da Lei, que a entidade ________________________ tem sua sede /está domiciliada à (Rua/Avenida)

_______________________________, em Caxias do Sul, RS.

Caxias do Sul, _____ de ______________ de _______.

Nome do responsável pela entidade: _______________________________

Cargo: __________________________________

____________________________________

Assinatura



Anexo II

LEI Nº 5.928, DE 28 DE OUTUBRO DE 2002.

Institui incentivo anual de montagens teatrais,
categoria infantil, infanto-juvenil adulto.                                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, anualmente premiação a
projetos de montagem teatral, nas categorias infantil, infanto-juvenil e adulto.

Art.  2º O  Poder  Executivo  publicará  anualmente  Edital  definindo  calendário
organizacional, valores de premiação, forma de apresentação dos projetos de montagem, comissão
de seleção e compromisso dos contemplados.

Art. 3º Os valores da premiação terão origem em dotação orçamentária própria da
Secretaria  Municipal  da  Cultura  –  Programa  066  -  Manifestações  Artístico-Literárias,
Projeto/Atividade 2134 - Descentralização da Cultura e Manutenção dos Grupos e Unidades da
Área.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de até noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 28 de outubro de 2002.

Gilberto José Spier Vargas,
PREFEITO MUNICIPAL.



Anexo III

Estado do Rio Grande do Sul 
Município de Caxias do Sul 

DECRETO Nº 11.128, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2003. 

Regulamenta a Lei nº 5.928, de 28 de outubro de 2002, que
institui  incentivo  anual  de  montagens  teatrais,  categoria
infantil, infanto-juvenil e adulto. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 94,
inciso III da Lei Orgânica do Município e art. 4º da Lei nº 5.928, de 2002, 

CONSIDERANDO a necessidade de incentivar a produção de Artes Cênicas-Teatro por sua relevante
expressão cultural; 

CONSIDERANDO a importância no incentivo ao surgimento de novos talentos e a valorização dos já
reconhecidos, 

DECRETA: 

Art.  1º Fica instituído o Prêmio Anual  de “Incentivo a  Montagens Teatrais”,  nas categorias infantil,
infanto-juvenil e adulto, a ser organizado e administrado pela Secretaria Municipal da Cultura. 

Art. 2º  É criada, para avaliação da qualidade de produção cênica teatro, comissão a ser nomeada pelo
Chefe do Poder Executivo. 

Art. 3º As condições para realização do Concurso que visa selecionar os melhores projetos concorrentes à
outorga do Prêmio de que trata este Decreto, serão estabelecidas em Edital a ser publicado no órgão oficial do
Município, no prazo máximo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 19 de fevereiro de 2003. 

Gilberto José Spier Vargas,
PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Dahmer,
SECRETÁRIO-GERAL.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa


