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O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Cultura, convida a sociedade belorizontina a participar do Edital de Seleção 
Pública de Pontos de Cultura – Edital nº 001/2022, que tem por finalidade fo-
mentar projetos que contribuam para a criação da Rede de Pontos de Cultura 
de Belo Horizonte. A Rede será estruturada a partir do reconhecimento, apoio 
e fomento a grupos culturais que atuam com a promoção do acesso aos bens 
e serviços culturais nos territórios da cidade, para que possam potencializar 
sua ação e, assim, ampliar o atendimento à população.

Serão fomentadas 11 iniciativas, com o  valor de R$ 103.585,00 (cento e três 
mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) para cada uma, visando à realização 
de projetos com duração de 12 (meses), junto às comunidades onde os Pon-
tos de Cultura estão inseridos. Podem se inscrever pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos, de natureza ou finalidade cultural, com sede e atuação em Belo 
Horizonte há, pelo menos, 3 (três anos).

O edital é fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura de Belo Horizonte e 
o Governo Federal, no âmbito do programa Cultura Viva, criado em 2004. Os 
recursos são oriundos de uma emenda parlamentar federal, de duas Emendas 
Impositivas Municipais e de recursos próprios da Prefeitura. Ao todo, serão 
mais de 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) investidos na ampliação 
das condições de acesso aos bens e serviços culturais por parte da população, 
potencializando a criação e ampliação de redes colaborativas e de comparti-
lhamento entre a pluralidade de culturas da cidade.

As inscrições ocorrerão totalmente no formato virtual, acessando o site 
https://mapaculturalbh.pbh.gov.br onde também deverá ser realizado o 
envio dos documentos previstos no Edital. 
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A íntegra do edital pode ser acessada através do site https://prefeitura.pbh.
gov.br/cultura/cultura-viva.

Nesta cartilha, serão apresentados os principais conceitos e orientações de 
apoio para a elaboração de projetos por parte de grupos interessados em parti-
cipar do EDITAL, além de algumas perguntas e respostas. Caso suas dúvidas não 
tenham sido sanadas após a leitura da cartilha, sugerimos que entre em contato 
através do e-mail culturaviva@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 3277- 4157.

Bom trabalho!
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Sobre o

CULTURA
VIVA
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O QUE É A POLÍTICA DE CULTURA VIVA1

A Política de Cultura Viva tem por objetivo reconhecer, apoiar e fomentar  gru-
pos e agentes culturais que já desenvolvem atividades voltadas para a promo-
ção do acesso aos bens e serviços culturais nos territórios da cidade, para que 
possam potencializar suas ações e, assim, ampliar o atendimento à população.

Concebido em 2004, o Cultura Viva tornou-se a principal política pública vol-
tada ao exercício da cidadania cultural e à garantia dos direitos culturais no 
Brasil, sendo referência internacional, replicado em outros países. 

Trata-se de uma política eminentemente de base comunitária e na qual o Es-
tado atua como garantidor dos direitos culturais sem, contudo, ferir a autono-
mia dos cidadãos e cidadãs na formulação e execução de seus processos de 
produção cultural respeitando, portanto, o protagonismo social na elabora-
ção e na gestão das políticas públicas da cultura.

2 O QUE SÃO PONTOS DE CULTURA

São considerados Pontos de Cultura os grupos, coletivos e entidades de na-
tureza ou finalidade cultural que desenvolvem e articulam atividades culturais 
continuadas em suas comunidades e em redes, reconhecidos e certificados 
como tal.
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PORQUE SER CERTIFICADO COMO 
UM PONTO DE CULTURA3

O reconhecimento como Ponto de Cultura garante uma chancela institucio-
nal, que pode ser importante para a obtenção de apoio financeiro e parcerias, 
além de permitir que  a entidade ou coletivo se articule com os outros pontos 
da rede — Rede Cultura Viva — a partir de afinidades temáticas ou do perten-
cimento a um território.
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Informações para

ELABORAÇÃO
DO PROJETO
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1. O QUE PROPÕE O EDITAL Nº 001/2022

Reconhecer novos Pontos de Cultura e fomentar 11 projetos propostos por 
instituições culturais com o valor de R$ 103.585,00 (cento e três mil e qui-
nhentos e oitenta e cinco reais) cada um, para execução pelo período de 12 
meses, a partir de 2023.

2. QUAIS ORGANIZAÇÕES  PODEM SE INSCREVER NO EDITAL

Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
cadastradas na Plataforma Rede Cultura Viva, já reconhecidas ou não como 
Pontos de Cultura. A instituição deve ter:

a. ser cadastrada na Plataforma Rede Cultura Viva

b. tempo mínimo de 3 (três) anos de existência no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ);

c. situação  cadastral ativa no CNPJ, conforme regulamentação especí-
fica da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

d. sede no Município de Belo Horizonte;

e. experiência prévia mínima de 3 (três) anos na realização de projetos 
no Município de Belo Horizonte, considerando as diversas expres-
sões culturais de base comunitária, relacionada às ações estrutu-
rantes da Política Nacional de Cultura Viva, estabelecidas na Lei nº 
13.018/2014;

f. capacidade técnica e operacional para o cumprimento das metas es-
tabelecidas e do projeto proposto.

Deve ser consultado o item 4 do Edital referente às vedações.
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3. O QUE OBSERVAR NO PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO 1)

É importante que o proponente preencha todos os campos com informações 
claras e sucintas sobre o projeto: nome do projeto, dados da entidade cultu-
ral e do responsável legal (aquele que consta nos documentos da entidade 
como responsável). Atenção para o item 3.1 no qual se solicita informações 
sobre área de atuação e exemplos de atividades, trabalho em rede e de base 
comunitária, que vão demonstrar se a entidade está consoante às diretrizes da 
PNCV. Também é importante que o formulário (como os outros) sejam preen-
chidos de forma legível (letra de forma ou digitado) e que a assinatura seja de 
próprio punho, pois não se aceitam colagens de assinaturas.

4. O QUE OBSERVAR NO PREENCHIMENTO DA 
DECLARAÇÃO CONJUNTA (ANEXO 2)

Preencha todos os campos, como nome, cargo, endereço, RG, CPF, etc., aten-
tando para a assinatura no final do documento, que deve ser de próprio punho.

Todas as folhas do ANEXO 2 precisam ser rubricadas.

5. O QUE OBSERVAR NO PREENCHIMENTO DO PLANO DE 
TRABALHO (ANEXO 3)

Para o “Plano de Trabalho” é importante ficar atento aos dados de identifica-
ção da entidade cultural e seu representante legal. A letra deve ser legível e a 
assinatura deve ser de próprio punho.

É necessário que todas as folhas do ANEXO 3 sejam rubricadas.

Para auxiliar no preenchimento do formulário destacamos alguns itens mais 
problemáticos: 

Objeto — o objeto é aquilo que se pretende fazer. Para saber isso, responda 
a duas perguntas simples: o que pretende realizar e onde. Por exemplo: “pro-
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mover oficinas de dança , hip hop e contação de histórias no bairro Barreiro”; 
promover ações que envolvam a comunidade de Venda Nova na cultura da 
capoeira”. Atenção a elaboração dos objetivos que devem estar alinhados ao 
objeto do projeto.

Justificativa — detalhar, de forma concisa, a importância do projeto para a lo-
calidade e para a cidade e quais os benefícios ele trará para a sociedade, para a 
cultura e para a economia. Cronograma Físico - nesta tabela o proponente de-
verá definir e quantificar suas metas, aquilo que almeja alcançar na execução 
do projeto. Por exemplo: Apresentações de dança contemporânea (descrição); 
03 (quantidade); unidade (unidade de medida, que é a forma de contar o seu 
produto: uma unidade, duas unidades, etc.); contratação de palco, som e luz 
para as apresentações (justificativa da contratação); 03 apresentações de dan-
ça contemporânea em praças da regional noroeste de BH (produto); registro 
fotográfico (forma de comprovação).

Cronograma físico — nele são indicados os prazos de execução do projeto de 
acordo com cada meta e o serviço contratado.

Plano de Oficina — detalhar a realização de oficina.

Plano de Comunicação e Divulgação — detalhar a divulgação do projeto: 
banner (detalhar cores, tamanho, etc.); redes sociais (detalhar qual(is) rede(s) e 
tipo de publicação (feed, stories, video, etc).

Plano de Registro —  detalhar como quais produtos serão apresentados, seus 
quantitativos, veículos e disponibilização serão apresentados como compro-
vação das atividades.

Ficha Técnica — informar a equipe e os serviços que se pretende contratar.

Área de Atuação — indicar as áreas e subáreas do projeto.
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6. O QUE OBSERVAR NO PREENCHIMENTO DO PLANO DE 
APLICAÇÃO DE RECURSOS / CRONOGRAMA FINANCEIRO 
(ANEXO 4)

O preenchimento do Plano de Aplicação de Recursos / Cronograma Financei-
ro deve estar em consonância com o ANEXO 3 - Plano de Trabalho. 

É necessário que todas as folhas do ANEXO 4 sejam rubricadas.

Seguem algumas explicações e exemplos de preenchimento da tabela de ati-
vidades:

Metas: itens diretamente ligados ao que foi planejado. As metas podem ter 
submetas, ou seja, processos que fazem parte da realização da meta descrita. 
Para cada ‘META’ do projeto teremos uma ‘META’ no Plano de Trabalho.

Discriminação dos serviços e contratações: aqui você definirá de forma sin-
tética do que se trata o item (bem ou serviço).

Unidade de medida: trata-se da unidade de medida do item. Ou seja, como 
será mensurado/medido o item (exemplo: quando queremos comprar leite, 
normalmente usamos como unidade de medida “litro”; quando queremos 
comprar arroz, normalmente usamos o “quilo”). 

Valor unitário: deve ser colocado o valor de uma unidade do item indicado 
na especificação (de acordo com a “unidade” de medida indicada na outra 
coluna).

Quantidade:  quantidade de aquisições ou contratações a serem feitas.

Valor total: deve se multiplicar o valor unitário pela quantidade indicada para 
o item.
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Parâmetro de preço utilizado: parâmetro de preço utilizado com a referência 
específica do valor de cada item de despesa, conforme as planilhas contidas 
nos links do ANEXO 3 ou Ata de Registro de Preços ou normativos publicados 
pelo estado ou municípios da região de Belo Horizonte.

Desembolso/Aplicação de recursos: Valores a serem utilizados de acordo 
com cada mês de atuação do projeto.
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PERGUNTAS
FREQUENTES
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1. COMO CADASTRAR MINHA INSTITUIÇÃO NA 
PLATAFORMA REDE CULTURA VIVA?

a. Acessar a Plataforma Rede Cultura Viva no endereço eletrônico 
http://culturaviva.gov.br/; 

b.  Clicar em “Entrar para a Rede”; 

c.  Realizar o cadastro no ID Cultura; 

d.  Confirmar e-mail para validar a conta cadastrada; 

e.  Preencher Formulário ID Cultura (salvar ao final do preenchimento); 

f.  Autorizar a Rede Cultura Viva a acessar os dados cadastrados; 

g.  Acessar novamente a Plataforma Rede Cultura Viva; 

h. Preencher todos os Formulários, atentando-se aos itens obrigatórios; 

i.  Verificar “Termo de Uso e Privacidade” e “Termo de Adesão à Política 
Nacional de Cultura Viva”; 

j. Aceitar Termos e Declarar veracidade das informações prestadas; 

k. Clicar em “Enviar”, para concluir o cadastro.

Após concluído o passo-a-passo, o candidato receberá um e-mail automático 
sobre a realização do cadastro na Plataforma Rede Cultura Viva.

2. COMO SERÃO FEITAS AS INSCRIÇÕES PARA O EDITAL?

Serão feitas exclusivamente no formato virtual, a partir do envio de 
documentos pelo sistema online disponível no endereço eletrônico: https://
mapaculturalbh.pbh.gov.br. Não serão aceitas inscrições enviadas por via 
postal, e-mail ou protocoladas na Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte.

3. QUE TIPOS DE PROJETOS SERÃO FOMENTADOS PELO 
EDITAL?

Para participar do edital deverão ser encaminhados projetos que considerem 
as diversas expressões culturais de base comunitária e que se relacionam com 
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as ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva, estabelecidas na 
Lei nº 13.018/2014, a saber:

i. intercâmbio e residências artístico-culturais;

ii. cultura, comunicação e mídia livre;

iii. cultura e educação;

iv. cultura e saúde;

v. conhecimentos tradicionais;

vi. cultura digital;

vii. cultura e direitos humanos;

viii. economia criativa e solidária;

ix. livro, leitura e literatura;

x. memória e patrimônio cultural;

xi. cultura e meio ambiente;

xii. cultura e juventude;

xiii. cultura, infância e adolescência;

xiv. agente cultura viva;

xv. cultura circense;

xvi. outras ações que vierem a ser definidas em regulamentação pelo ór-
gão gestor da Política Nacional de Cultura Viva.

4. QUANTAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS SERÃO 
CERTIFICADAS COMO PONTO DE CULTURA?

Serão certificadas todas as instituições que forem CLASSIFICADAS, isto é, 
aquelas que obtiverem na Fase de Seleção nota final mínima de 60 (sessenta) 
pontos, independente de terem seus projetos selecionados ou não.
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5. QUAL O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS QUE 
FOREM SELECIONADOS?

A execução do projeto deve ter duração de 12 (doze) meses a partir do 
recebimento do recurso, podendo ser renováveis mediante solicitação prévia 
de 30 (trinta) dias pela instituição cultural.

6. QUAIS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  PARA A 
HABILITAÇÃO DA INSCRIÇÃO?

1. Formulário de Inscrição (Anexo 1)

2. Cópia simples do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

3. Cópia simples do Estatuto Social da instituição cultural;

4. Cópia simples da Ata de Eleição ou do Termo de Posse do dirigente 
em exercício;

5. Cópia simples do comprovante de endereço da instituição cultural;

6. Cópia simples do RG e CPF;

7. Cópia simples do comprovante de endereço do responsável legal da 
instituição cultural;

8. Declaração Conjunta da não ocorrência das hipóteses impeditivas 
previstas no Edital (Anexo 2);

9. Portfolio;

10. Plano de Trabalho (Anexo 3);

11. Plano de Aplicação de Recursos/Cronograma Financeiro ( Anexo 4);

12. Cópia simples da Certificação Simplificada ou comprovante de ca-
dastro realizado na Plataforma Rede Cultura Viva.

7. OS FORMULÁRIOS PODERÃO SER ASSINADOS 
DIGITALMENTE?

Não, os formulários deverão ser assinados de próprio punho. Não serão acei-
tas assinaturas copiadas e coladas.
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8. APÓS A CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO É POSSÍVEL 
ENCAMINHAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OU 
ALTERAR AS INFORMAÇÕES JÁ ENVIADAS? 

Não. As informações e os anexos que integram as inscrições não poderão ser 
alterados, incluídos, suprimidos ou substituídos depois da conclusão da ins-
crição online.

9. É POSSÍVEL A PARTICIPAÇÃO  DE GRUPOS SEM CNPJ? 

Não. A entidade cultural proponente deverá ter CNPJ e estar em situação ca-
dastral ativa.

10. NÃO TENHO CERTIFICAÇÃO COMO PONTO DE 
CULTURA, POSSO PARTICIPAR DO EDITAL?

Sim. Basta realizar o cadastro na Plataforma Rede Cultura Viva e encaminhar 
o comprovante do cadastro por meio de cópia da tela do cadastro realizado e 
concluído na internet ou do e-mail de confirmação de conclusão do cadastro;

11. EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS DE 
CNPJ, QUAL  DATA DE REFERÊNCIA É CONSIDERADA: 
A DO TÉRMINO DO PERÍODO  DE INSCRIÇÕES DE 
PROJETOS (PELO EDITAL) OU A DE CELEBRAÇÃO  DOS 
CONVÊNIOS COM AS ENTIDADES SELECIONADAS? 

A data de referência a ser considerada para contagem dos três anos de CNPJ 
será a do término do período de inscrição do Edital. 
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12. PODEM PARTICIPAR DOS EDITAIS ENTIDADES QUE 
TENHAM  ATUAÇÃO EM VÁRIAS ÁREAS (COMO, POR 
EXEMPLO, CRECHES, COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA, ATIVIDADES SINDICAIS,  ASSISTENCIAIS, 
ESPORTIVAS ETC.)? 

Sim. Como o conceito de cultura definido pelo edital é amplo (não restrito à 
produção artística), qualquer organização que tenha definido em seu estatuto 
a dimensão cultural como uma das suas finalidades poderá participar  e 
que tenha no CNPJ um CNAE cultural (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas) poderá participar.

13. É POSSÍVEL A PREVISÃO DE RECURSOS APENAS PARA 
EVENTOS,  PESQUISA, CRIAÇÃO DE ESPETÁCULOS, 
LIVROS, ROTEIROS ETC. E/ OU PRODUTOS CULTURAIS 
(COMO CD’S, DVD’S, LIVROS ETC.) EM  UM PROJETO DE 
PONTOS DE CULTURA? 

Não há vedação formal para a realização de apenas uma destas atividades. 
Entretanto, destaca-se que os Pontos de Cultura têm como finalidade a am-
pliação das condições de acesso aos meios de criação, produção, distribuição 
e fruição cultural continuada. Assim, a proposta é de que os cidadãos e as 
cidadãs das comunidades não tenham uma relação apenas de “consumo” dos 
produtos do Ponto de Cultura, mas, sim, possam participar cotidianamente de 
suas atividades. Este é um dos motivos que se estimula a realização de ações 
educativas.

14. O QUE É O TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL 
(TCC)?

O TCC é o instrumento jurídico que estabelece vínculo de fomento financeiro, 
entre o Município de Belo Horizonte e as instituições culturais devidamente 
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selecionadas em edital público, com o objetivo de executar ações da Política 
Municipal Cultura Viva.

15. O PONTO DE CULTURA PODERÁ COBRAR DO PÚBLICO 
PARA  PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES (COMO EM 
OFICINAS, PALESTRAS,  ESPETÁCULOS ETC.)? 

Não. Apenas poderão ser cobradas as atividades que não sejam indicadas no 
projeto, portanto, que não estejam no objeto do convênio.

16. UM PROJETO PODE SER REALIZADO EM VÁRIOS 
LOCAIS?

Sim, desde que previsto no Plano de Trabalho.

17. O PROJETO APRESENTADO PODE TER VÁRIAS ÁREAS DE 
ATUAÇÃO?

Sim. Nesses casos é necessário identificar quais são essas áreas de atuação no  
Formulário de Inscrição.

18. PODEM SER INSCRITOS MAIS DE UM PROJETO POR 
INSTITUIÇÃO? 

Não. Cada instituição cultural poderá apresentar somente um projeto para a seleção.

19. UMA ENTIDADE QUE ESTEJA COM CONVÊNIO ATIVO 
COMO PONTO  DE CULTURA PODE SE INSCREVER? 

Poderão se inscrever desde que o convênio  esteja em fase de conclusão e 
sem parcela a receber e desde que os objetos dos convênios sejam diferentes. 
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Além disso, caso sejam selecionadas neste certame para celebrar o Termo de 
Compromisso Cultural, no ato da inscrição deverão apresentar comprovação 
da entrega da prestação de contas final da parceria com o órgão público.

Não há vedação para entidades que estejam executando outros projetos, não 
relacionados ao Cultura Viva, que contem com recursos públicos (mesmo 
oriundos da SMC), inclusive com a previsão de parcelas a receber.

20. CASO SELECIONADA, A ENTIDADE PROPONENTE 
PODERÁ  APRESENTAR PROJETO NO ÂMBITO DE 
OUTROS EDITAIS DA PREFEITURA, GOVERNO DO 
ESTADO OU GOVERNO FEDERAL? 

Sim. O apoio concedido poderá ser acumulado com recursos captados por 
meio de leis de incentivo fiscal e outros programas e/ou apoios federais, esta-
duais e municipais, desde que os objetos dos convênios sejam diferentes e de 
que não haja vedações nos seus editais.

21. NA AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL LEGAL, OS ANEXOS 
PODERÃO  SER ASSINADOS PELO VICE-PRESIDENTE? 

Sim, desde que a atribuição do vice-presidente de responder pela entidade 
esteja prevista no seu Estatuto vigente.

22. UMA PESSOA QUE NÃO É A REPRESENTANTE LEGAL 
DA INSTITUIÇÃO  PODE ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA CONCORRER  AO EDITAL? 

Não. Os documentos devem ser assinados pelo responsável pela instituição, 
conforme explicitado no Edital.
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23. PODEM PARTICIPAR DOS EDITAIS INSTITUIÇÕES QUE 
TENHAM,  ENTRE OS DIRIGENTES, SERVIDOR/A OU 
EMPREGADO/A PÚBLICO  OU PARENTES QUE SEJAM 
FUNCIONÁRIOS/AS PÚBLICOS? 

É vedada a inscrição de Instituições que sejam ou possuam dentre os seus 
dirigentes ou representantes: 

Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou 
do Tribunal de Contas da União, ou respectivo cônjuge, companheiro ou pa-
rente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como 
seu respectivo cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau.

Servidor público de órgão ou instituição da Administração Pública, direta ou 
indireta, de qualquer dos Poderes da União, nas Esferas Federal, Estadual ou 
Municipal, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, co-
lateral ou por afinidade até o 2º grau.

Familiar de agente público, ou que preste serviço, ou desenvolva projeto no 
órgão ou instituição da administração pública do Município de Belo Horizon-
te, em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio 
de contrato de serviço terceirizado, contratos pertinentes a obras, serviços e 
à aquisição de bens, bem como convênios e outros instrumentos equivalen-
tes, sendo considerado familiar: cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 2º grau, inclusive.

24. PODERÃO SER INDICADOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS 
(COMO LINKS DE SITES, BLOGS OU OUTROS) COMO 
REFERÊNCIA A INFORMAÇÕES PRESENTES NO PROJETO? 
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Os documentos comprobatórios exigidos na fase de habilitação, tais como, 
tempo de existência da entidade,  natureza cultural da entidade etc, não 
poderão ser encaminhados por meio de links, sites, blogs etc.  

Endereços eletrônicos só serão aceitos para as fases de seleção, como forma 
de Links de

25. É POSSÍVEL APRESENTAR PROJETO EM PARCERIA COM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES? 

Sim. A instituição proponente pode apresentar o projeto em rede ou sozinha.  
No entanto, todas as exigências definidas no Edital e as responsabilidades só 
serão consideradas em relação à proponente. 

26. OS PRODUTOS CULTURAIS PRODUZIDOS PELO PONTO 
DE CULTURA  PODERÃO SER COMERCIALIZADOS? 

Sim, desde que os ganhos obtidos pelo ponto de cultura na exploração ou 
licença de uso dos bens passíveis de propriedade intelectual, gerados com os 
recursos públicos provenientes do Termo de Colaboração, sejam aplicados 
no objeto do convênio, sem prejuízo para o autor, criador ou inventor, que 
deverá ter seus ganhos econômicos assegurados.

27. PODERÃO GERAR RENDA PARA O PONTO E PESSOAS 
QUE FAZEM PARTE DAS AÇÕES? 

Sim, desde que os ganhos obtidos pelo ponto de cultura na exploração ou 
licença de uso dos bens passíveis de propriedade intelectual, gerados com os 
recursos públicos provenientes do Termo de Colaboração, sejam aplicados 
no objeto do convênio, sem prejuízo para o autor, criador ou inventor, que 
deverá ter seus ganhos econômicos assegurados.
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28. É EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 
FINANCEIRA PELO PROPONENTE?

Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 
parceria.

29. A INSTITUIÇÃO É OBRIGADA A APRESENTAR PROJETOS 
COM O VALOR TOTAL DO CONVÊNIO? 

Sim. O valor global do Plano de Trabalho e do Plano de Aplicação de Recursos/
Cronograma Financeiro deve ser de R$ 103.585,00 (cento e três mil e quinhen-
tos e oitenta e cinco reais).

30. É POSSÍVEL REMANEJAR VERBA DE CUSTEIO PARA 
CAPITAL E VICE-VERSA, DURANTE A EXECUÇÃO DO 
PROJETO? 

De acordo com o parágrafo 5º do Termo de Compromisso Cultural, não é 
possível a troca de categoria de despesas, de custeio para capital ou de capital 
para custeio.

31. COMO É FEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE 
COMPROMISSO SOCIAL/TCC?

Toda a prestação de contas será apresentada por meio do Relatório de 
Execução do Objeto, assinado pelo representante legal da entidade cultural, 
no prazo de noventa dias após o fim da vigência do TCC, contendo:

i. relato das atividades realizadas para o cumprimento do objeto, que 
deve tratar sobre o alcance dos objetivos, sobre ações eventualmen-
te realizadas para promover a acessibilidade e os desdobramentos 
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do projeto, tendo por referência as informações constantes no plano 
de trabalho;

ii. comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a 
partir das informações constantes do plano de trabalho, podendo a 
comprovação sobre os produtos e serviços relativos às metas se dar 
pela apresentação de fotos, listas de presença, vídeos, entre outros;

iii. pesquisa de satisfação do público beneficiário das ações do projeto;

iv. material que comprove a execução de cada item de despesa e a con-
secução de cada uma das metas (fotos, listas de presença, vídeos, 
entre outros) descrito no Cronograma Financeiro constante do Plano 
de Trabalho e no Plano de Aplicação de Recursos (Anexo II do TCC); e

v. indicação dos bens e serviços oferecidos como contrapartida, quan-
do houver.

32. É POSSÍVEL A PREVISÃO DE CUSTOS DECORRENTES 
DA  ELABORAÇÃO, CÓPIA OU ENVIO DO PROJETO, 
BEM COMO CUSTOS TELEFÔNICOS, TRANSPORTES OU 
OUTROS REALIZADOS COM A SUA  EXECUÇÃO? 

O ônus decorrente do encaminhamento do projeto para participação no 
Edital, incluídas as despesas com cópias, transporte e emissão de documentos, 
é de exclusiva responsabilidade do candidato. Já para a execução do projeto, 
poderão ser previstas despesas com transporte, telefonia etc.

33. É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS DOS 
ITENS  APONTADOS NO PLANO DE TRABALHO? 

Não. Para o preenchimento da Planilha de Aplicação de Recursos/Cronograma 
Financeiro  deverá ser indicado o parâmetro de preço utilizado com a 
referência específica do valor de cada item de despesa, conforme uma das 
referências abaixo:
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• Tabela SalicNet – Preços da Cultura: Link:     
http://sistemas.cultura.gov.br/comparar/salicnet/salicnet.php

• Painel de Preços do Governo Federal:. Link:    
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

• Ata de Registro de Preços ou normativos publicados pelo estado ou 
municípios de sua região. mas deverá ser apresentada documentação, 
acompanhada de justificativa, relativa aos valores previstos para cada 
item de despesa, capaz de demonstrar que estão compatíveis com os 
valores de mercado.

34. OS PROJETOS APRESENTADOS PODERÃO PREVER 
A APLICAÇÃO  DOS RECURSOS EM PAGAMENTO DE 
DESPESAS DE ATIVIDADES  ROTINEIRAS? 

Custos indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, 
transporte, aluguel, telefone, água, energia elétrica, serviços contábeis e 
assessoria jurídica, eventuais taxas bancárias de movimentação da conta 
específica do TCC, até o limite de 15% do valor global do projeto, poderão ser 
pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de 
trabalho.

35. É POSSÍVEL INCLUIR CUSTOS PARA A INSTALAÇÃO E/OU  
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE INTERNET? 

Sim, desde que nos limites indicados para custos com atividades rotineiras.

36. EXISTE ALGUMA DETERMINAÇÃO QUANTO AO REGIME 
DE  CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR PARTE DAS 
ENTIDADES CONVENIADAS (CLT, RPA OU OUTRA)? 
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O regime de trabalho a ser adotado deve observar os acordos e as convenções 
coletivas de trabalho e seu valor bruto e individual não pode ser superior ao 
teto da remuneração do Poder Executivo federal.

37. AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE RECURSOS 
HUMANOS,  INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO, SERÃO EM 
VALORES BRUTOS OU  LÍQUIDOS? 

As despesas com a contratação de pessoal incluídas no orçamento deverão 
ser no valor bruto, pois a prestação de contas deverá ser apresentada sobre 
o valor efetivamente gasto, incluindo os encargos sociais das contratações 
feitas. Salienta-se que o plano de trabalho deve prever os tributos incidentes 
nas despesas que realizar. Assim, por exemplo, no caso de contratação de 
pessoa física, deve ser previsto o pagamento da contribuição patronal.

38. É POSSÍVEL INCLUIR PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES  NO ORÇAMENTO DO PROJETO? 

Sim, desde que relacionados ao objeto do convênio e previsto no Plano de 
Trabalho. Por exemplo, no caso de contratação de pessoa física, deve ser 
previsto o pagamento da contribuição patronal. É permitido incluir o custo 
do INSS patronal (20%) que deverá ser pago pela instituição. O Imposto de 
Renda e o ISS devem ser descontados normalmente do prestador de serviço. 
De outra parte, não podem ser previstas despesas ordinárias da entidade. Por 
exemplo, não pode ser previsto o pagamento do IPTU do imóvel da sede da 
entidade ou contribuição patronal de funcionários.
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39. A ENTIDADE PODERÁ PREVER A SATISFAÇÃO DE 
ALGUMA NECESSIDADE DO PROJETO ATRAVÉS DE 
ALGUMA PARCERIA OU COM CAPTAÇÃO JUNTO A 
OUTRAS FONTES? 

O apoio concedido poderá ser acumulado com recursos captados por meio 
de leis de incentivo fiscal e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e 
municipais, desde que os objetos dos convênios sejam diferentes e desde que 
a parceria e captação não sejam condicionantes para a execução do plano de 
trabalho aprovado. O projeto poderá perder pontos na avaliação ou até mes-
mo ser desclassificado caso a sua execução dependa fundamentalmente de 
algum recurso sem fonte garantida (dado o risco de sua não execução).

40. DIRIGENTES DA ENTIDADE CULTURAL PODERÃO SER 
REMUNERADOS?

 Sim, desde que aprovadas no plano de trabalho.

41. SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO PODE 
TRABALHAR E SER REMUNERADO NO PROJETO?

Servidores ou empregados públicos podem trabalhar na execução do projeto, 
mas não podem ser remunerados.

42. HÁ LIMITAÇÃO DE ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DOS 
CAMPOS DOS ANEXOS DO EDITAL? 

Não há definição de números de linhas ou espaço mínimo ou máximo para 
preenchimento dos anexos.
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