
Lei Municipal de Incentivo à Cultura - LIC

Manual de Apresentação de Projetos

1.PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

Enquadrar o projeto no segmento prioritário se houver mais de um.

 Nome do projeto

 Descrição do projeto  (Apresente o que pretende realizar. O quê? Como? Onde?
Quando?)

 Objetivos (Descreva  o que se pretende alcançar  com a realização do projeto.  Para
quê?)

 Objetivo Geral (Objetivo macro – indique um) 

 Objetivos Específicos (Apresente um a um)

 Justificativa (Descreva os motivos que justificam a realização do projeto. Por quê?)

 Metodologia/Cronograma (Apresente um planejamento das ações, descritas em etapas
e listadas em ordem cronológica)

 Metas (Objetivos expressos em números – quantificação) 

 Plano de Divulgação (Descreva como irá realizar a divulgação)

 Contrapartidas (Lembre-se de que ela(s) será(ão) considerada(s) na avaliação)

 Planilha de Custos (não esquecer de prever INSS das pessoas físicas se houver, exceto
proponente pessoa jurídica optantes pelo Simples Nacional, além de taxas bancárias e
contador)

 Outras Fontes de Financiamento (Se houver – informar e juntar projetos/planilhas) 

 Outras  informações (Liste,  se  houver,  na  forma  de  itens,  outras  informações  ou
documentos  que  o  empreendedor  julgar  necessários  à  compreensão  e  clareza  do
projeto)

2. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO DO PROPONENTE PARA ANEXAR

(pessoa física e jurídica - verificar na legislação)

PESSOA FÍSICA
 Cópia da Carteira de Identidade
 Cópia do CPF
 Cópia do comprovante de residência
 Certidão negativa municipal           
 Certidão negativa estadual
 Certidão negativa federal



PESSOA JURÍDICA
 Cópia  do Registro  Comercial, se houver
 Cópia  do estatuto ou contrato social  
 Cópia do CNPJ 
 Ata de eleição da atual diretoria  
 Cópia da  Identidade do responsável
 Cópia do CPF do responsável
 Certidão negativa municipal
 Certidão negativa estadual
 Certidão negativa federal
 Regularidade FGTS
 Relatório das atividades artístico-culturais

Anexar  currículos de todos os participantes, exceto de serviços de empresas que não
sejam vinculadas ao mérito do projeto como, por exemplo: gráfica, sonorização, iluminação,
etc.

Anexar  três  orçamentos de  todas  as  despesas  previstas  na  planilha  de previsão de
custos, ou pesquisa de cotação de preços  em folha individual  por itens equivalentes, se for
valor menor que R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Lembre-se de que a planilha
não pode ser alterada na sua formatação sob pena do não recebimento da mesma por parte do
Departamento de Fomento, devendo ser usada a configuração disponível.

Nos  serviços  personalíssimos  que  não  haja  concorrência,  apresentar  justificativa
(declaração de dispensa) da não existência de 3 (três) orçamentos.

Apresentar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ de todas as
empresas citadas na planilha orçamentária e orçadas.

Das pessoas físicas que ganharem a cotação, apresentar certidão negativa de débitos
municipais (CND), sendo prestador de serviço da cidade de Caxias do Sul. A certidão deve ser
solicitada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  em  serviços  on-line:
https://grp.caxias.rs.gov.br/grp/tributacao/acessoexterno/certidao/certidao.faces. 
Atenção: a Prefeitura prevê 10 dias para liberar.

3. ORDEM DA DECUMENTAÇÃO:

1º - Formulário de apresentação de projetos.

2º - Documentos do proponente.

3º  -  Orçamentos  individualizados,  na  ordem  da  planilha,  por  afinidade  e  rubrica,
seguidos de CNPJ de todos os participantes da cotação, CND do prestador de serviço de menor
valor,  e  currículo  do  ganhador  da  cotação,  conforme o  caso. Ex:  Para  cada  despesa:  três
orçamentos ou planilha de cotação de preços assinada + cartão CNPJ de todos os fornecedores
da cotação + CND de pessoa física sendo o menor valor + currículo do ganhador da cotação.

4º - Anexos: memorial descritivo, plano pedagógico, roteiro, cartas de anuência ou de
interesse, e demais documentos que entender necessários ao melhor entendimento do projeto,
conforme o mérito de cada um.

https://grp.caxias.rs.gov.br/grp/tributacao/acessoexterno/certidao/certidao.faces


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:   

 O início da execução do projeto deverá acontecer 60 (sessenta) dias após o protocolo
administrativo  gerado.  Sugere-se  a  apresentação  do  projeto  no  Departamento  de
Fomento com antecedência de 80 (oitenta) a 90 (noventa) dias do início do mesmo.

 Quando  o  proponente  for  pessoa  jurídica  enquadrada  no  SIMPLES  NACIONAL,
deverá anexar o "Termo de opção do SIMPLES NACIONAL disponível no site  da
Receita  Federal"  para  demonstrar/comprovar  a  não  incidência  da  contribuição
previdenciária patronal (CPP) de 20%.

 Atentar para o limite de 10% do valor do projeto para despesas administrativas (Ex:
contador, captador, administrador, etc.).

 Não são permitidas mais de duas funções por profissional e tampouco a apresentação de
mais de dois orçamentos por pessoa.

 As planilhas de cotação de preços deverão estar assinadas pelo proponente do projeto
cultural, atestando veracidade nos valores informados.

 Os CNAES dos prestadores de serviços pessoa jurídica deverão ser compatíveis com a
função proposta.

 Destacamos que o prestador de serviço pessoa jurídica não pode emitir nota fiscal para
si mesmo, portanto não pode ser fornecedor e proponente ao mesmo tempo.


