
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

                                       

  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022/SMC/LIC

Estabelece normas e procedimentos indispensáveis
à  operacionalização  e  funcionamento  do  Sistema
Municipal  de  Financiamento  e  Incentivo  às
Atividades   Culturais   de  acordo  com  a  Lei  nº
4.592/1996  e Decreto nº 21.802/2021.

      
A Secretária  Municipal  da  Cultura,  no  uso  de suas  atribuições  legais  e  nos  termos do

Decreto nº 21.802 de 16 de novembro de 2021 e,

Considerando:

- Que a partir do dia 17 de outubro de 2022, será implantado o Processo Administrativo
Eletrônico  (PROA),  os  projetos  culturais  e  seus  respectivos  processos  tramitarão  por  meio  digital  no
sistema do município protocolados a partir desta data.

Resolve:

Art. 1º - Os empreendedores culturais, pessoa física ou jurídica, domiciliados no Município
de Caxias do Sul, poderão inscrever seus projetos apresentando no Departamento de Fomento da SMC
(Estação Férrea), nos formulários padrão,  UMA via física e um PENDRIVE com todos os arquivos em
PDF, iguais a via física, a qualquer tempo,  no prazo mínimo de 60 dias anteriores a sua realização.

Art. 2º – Os documentos e arquivos que compõe o projetos deverão estar   separados da
seguinte maneira:

- Formulários do Projeto (nomear com o nome do projeto);
-  Documentos  Obrigatórios  da  Pessoa  Física  ou  Jurídica  (nomear  com  o  nome  do

proponente);
-  Orçamentos,  Planilha  Orçamentárias,  e/ou  Inexibilidade  seguidas  dos  respectivos

currículos, Certidões Negativas de Débitos e Comprovantes de Inscrição na Receita Federal (nomear com o
número e nome da despesa da planilha);

- Outros anexos pertinentes (nomear conforme o documento);

§ 1º Cada arquivo não poderá exceder 4MB, que é a capacidade suportada pelo sistema
para upload de documentos, sendo possível até 40 arquivos de 4MB cada por projeto. 

§ 2º As despesas deverão estar apresentadas na ordem da planilha de custos e em arquivos
separados, e, de preferência, numerados igual a planilha orçamentária apresentada no formulário.

§ 3º Toda e qualquer diligência ou alteração do projeto, deverá ser feita da mesma forma,
em uma via física, e outra, por pendrive.

Art.3º - A presente Instrução Normativa passa a vigorar a partir da data de sua publicação;
                                                      
      Caxias do Sul, em 17 de outubro de 2022                                
                                                
                                                            

Aline Fernanda Zilli
Secretária Municipal da Cultura                     


