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Edital de Apoio a Microprojetos Culturais do Estado da Bahia 

FAQ – Perguntas mais freqüentes 
 

Este FAQ tem como objetivo esclarecer prováveis dúvidas dos proponentes interessados em 
inscrever projetos no Edital de Apoio a Microprojetos Culturais. Lembramos que a leitura deste 
material não substitui a leitura do edital. 

 
Alguns termos básicos 
 

Proponente: pessoa que apresenta uma proposta, no caso, um projeto cultural. O proponente é o 
responsável legal pelo projeto e pode ser pessoa física ou jurídica. 
 

Pessoa Física: todo indivíduo que possui RG e CPF, e não tem CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica), ou seja, não possui uma empresa. 
  

Pessoa Jurídica: entidade com existência e responsabilidade jurídicas, como por exemplo, uma 
associação, empresa ou companhia legalmente autorizadas. Podem ser de direito público (União, 
Unidades Federativas, Autarquias etc.), ou de direito privado (empresas, sociedades simples, 
associações etc.). Toda Pessoa Jurídica possui CNPJ. 
 

Projeto: empreendimento planejado que consiste em um conjunto de ações interrelacionadas para 
alcançar objetivos específicos, dentro dos limites de orçamento e tempo delimitados. É através 
deste documento que o proponente projetará a realização do produto cultural. 
 

Edital: forma de divulgação oficial para tornar público os processos seletivos de financiamento para 
projetos, programas ou ações culturais. O edital funciona como um concurso: os interessados 
apresentam sua proposta através de projetos culturais, de acordo as regras de cada edital, que 
serão analisados e selecionados por uma comissão composta por profissionais de reconhecida 
experiência na área. Principal mecanismo para seleção de projetos culturais, os editais existem nos 
âmbitos federal, estadual e municipal, além dos editais de empresas privadas.  
 

Formulário: é o documento através do qual o proponente apresenta a proposta cultural. É 
constituído por campos impressos com textos que indicam quais informações deverão constar na 
proposta, e por campos em branco para que sejam preenchidos com as informações solicitadas. O 
uso de formulários é comum nos mecanismos públicos de seleção de projetos e podem ser 
impressos ou eletrônicos. 
 

Território de Identidade: Os Territórios de Identidade, definidos em 2007 pelo Governo do 
Estado da Bahia, agrupam municípios a partir de características sociais, econômicas, culturais e 
geo-ambientais. As 417 cidades baianas estão divididas entre 26 Territórios de Identidade. 
Guanambi, por exemplo, pertence ao território Sertão Produtivo, que engloba outros municípios tais 
como Brumado, Caculé, Caetité, etc. 
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Perguntas mais frequentes 
 

1. O que é o Edital Microprojetos Culturais? 

O edital de Apoio a Microprojetos Culturais visa premiar projetos artístico-culturais desenvolvidos, 
exclusivamente, na região do Semiárido Baiano. Serão concedidos prêmios para iniciativas nas 
áreas de teatro, dança, música, audiovisual, literatura, bem como artes integradas. Os projetos 
poderão envolver ações de formação, de montagem de espetáculos e/ou exposições, aquisição de 
materiais, entre outras formas de apresentação artístico-cultural. 

2. Onde encontrar o regulamento do edital? 

O regulamento do edital Microprojetos Culturais será disponibilizado, juntamente com o formulário 
de inscrição e seus respectivos anexos, nos seguintes sites: 
 
◊ Programa Mais Cultura (http://mais.cultura.gov.br); 
◊ SECULT (www.secult.ba.gov.br); 
◊ FUNCEB (www.funceb.ba.gov.br); 
 
Além disso, será disponibilizada a versão impressa do regulamento nos pontos de inscrição, órgãos 
de cultura municipais envolvidos. 
 

3. Qual o período de inscrição? 

Entre 27 de julho e 09 de setembro de 2009. Não será aceitas inscrições, presencial ou pelos 
correios, após essa data. 

4. Onde e como se inscrever no edital? 

Visando se aproximar mais do público interessado do Edital, as inscrições acontecerão em 36 
cidades da Região do Semiárido Baiano, conforme indicado nos anexos 1 e 2 do edital.  

A partir do dia 27 de julho, as inscrições poderão ser feitas de duas formas: presencialmente ou 
por Correios. 

Na inscrição presencial o proponente deve entregar o formulário, documentos e anexos no local 
de inscrição do seu território de identidade, indicado no Anexo 1 do edital, das 14 às 18h. Esta 
forma de inscrição é ideal para os proponentes que moram no município onde acontecerão as 
inscrições ou próximo deles. 

Pelos Correios, o proponente deve enviar a sua proposta para o local de inscrição do seu território, 
cujo endereço está indicado no Anexo 2 do edital. O envio de propostas pelos Correios é uma boa 
alternativa para os proponentes que moram em cidades mais afastadas daquelas onde serão 
realizadas as inscrições. Alguns Territórios de Identidade possuem mais de um local de inscrição. 
Em caso de envio pelos correios, prefira enviar para aquele onde ocorrerá a inscrição e a pré-
seleção (indicados no Anexo 1). 

ATENÇÃO: A inscrição do seu projeto não poderá ser realizada em um município de outro Território 
de Identidade. Portanto, não deixe de conferir o local de inscrição relativo ao seu Território no 
Anexo 2 do Edital ou no site da Funceb: www.funceb.ba.gov.br.  

5. Quem pode inscrever projetos neste edital?  

Podem inscrever-se no Edital de Apoio a Microprojetos Culturais pessoas físicas maiores de 18 anos 
ou jurídicas de direito privado. Tanto o proponente pessoa física como pessoa jurídica podem 
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representar um artista, grupo artístico, um grupo de formação artística e cultural etc.  

Neste sentido podem se inscrever neste edital: 

◊ Artistas, produtores, agitadores culturais e demais profissionais envolvidos no campo da cultura, 
que residem há pelo menos 02 (dois) anos em municípios da Região do Semiárido Baiano; 

◊ ONGs, OSCIPs, cooperativas, pontos de cultura e demais instituições, órgãos ou entidades que 
desenvolvem, projetos culturais há, pelo menos, 01 (um) ano em municípios da Região do 
Semiárido Baiano. 

ATENÇÃO: Os proponentes que têm projetos aprovados nos mecanismos de apoio da SECULT 
(Fundo de Cultura e FazCultura), da FUNCEB (Calendário de Apoio e editais FUNCEB), bem como 
nos editais do MINC e do BNB podem inscrever-se neste edital. 

6. Quem não pode inscrever projetos neste edital? 

Como este edital é uma iniciativa do Ministério de Cultura em parceria com o Banco do Nordeste-
BNB, os governos estadual e municipal, e o Instituto Nordeste e Cidadania - INEC, fica restrita a 
inscrição de: 

◊ Funcionários do MINC, BNB, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Fundação Cultural do 
Estado da Bahia; 

◊ Prefeituras (enquanto pessoa jurídica) e funcionários das prefeituras (como pessoa física ou como 
representantes legais de pessoa jurídica); 

◊ Instituições ou pessoas que não moram nos municípios compreendidos na região do Semiárido 
Baiano ou que não atendam ao prazo mínimo estipulado pelo edital (01 ano pessoa jurídica e 02 
anos pessoa física); 

◊ Proponentes que moram no Semiárido Baiano, mas estão com prestação de contas pendente com 
os governos Federal, Estadual, Municipal ou com o Banco do Nordeste. 

ATENÇÃO: Funcionários públicos (mesmo que temporários) não poderão ser proponentes. Também 
não poderá ser proponente pessoa jurídica que tenha funcionário público em sua diretoria. 

7. É possível inscrever o mesmo projeto como Pessoa Física e como Pessoa Jurídica?  

Não. O mesmo proponente pode escrever apenas um (01) projeto e também não serão aceitas 
inscrições de proponentes diferentes para o mesmo projeto. Nos casos de inscrição de Pessoas 
Jurídicas, os representantes legais não poderão se inscrever no mesmo edital enquanto pessoa 
física. 

8. Estrangeiros podem se inscrever neste edital? 

Sim. Este edital permite a participação de estrangeiros com situação de permanência legalizada e 
residência comprovada em algum município do Semiárido Baiano há, pelo menos, 02 (dois) anos 
completados até a data do início das inscrições. 

9. Como apresentar meu projeto? 

A fim de facilitar a avaliação das propostas deste edital foi criado o formulário de inscrição. Através 
deste material o proponente deve indicar o nome do projeto e a sua área artístico-cultural (item 1), 
os dados para sua identificação (ítem 2), o objetivo da atividade que pretende realizar (item 3), o 
orçamento com a previsão de todos os gastos necessários para a realização do projeto (item 4), o 
cronograma - descrevendo todas as etapas do projeto e período de realização de cada uma delas 
(item 5) e a indicação de materiais adicionais (item 6) sobre a propostas, a exemplo de CDs, DVDs, 
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registros e demais documentos que ajudem na análise da proposta apresentada. Durante o 
preenchimento, é importante indicar todas as informações solicitadas, de maneira clara e 
detalhada. 

Para identificar a natureza do proponente, há 02 (dois) tipos formulários: um para proponentes 
pessoa física e outro para pessoa jurídica. A diferença entre ambos se dá apenas no item 2. Por 
este motivo, o proponente deve ter bastante atenção no momento da escolha do formulário a ser 
preenchido, uma vez que o formulário para pessoa jurídica solicita informações que o proponente 
pessoa física não dispõe.  

O formulário de inscrição poderá ser preenchido digitalmente e impresso ou à mão, com LETRA DE 
FORMA legível. 

10. Qual valor mínimo e máximo que posso indicar no meu projeto? 

De acordo com o item 5.1.1 do edital, serão contemplados projetos com o valor de R$ 465,00 a R$ 
13.950,00. Para a apresentação dos gastos necessários para a realização do projeto, o proponente 
deve indicar, detalhadamente, a descrição de todos os gastos com seus respectivos valores, 
conforme solicitado no item 4 do formulário de inscrição. Neste sentido, é essencial que, além do 
valor final do projeto, o proponente apresente uma previsão dos gastos, descrevendo e indicando o 
valor de todos os itens orçamentários. 

11. É possível incluir reforma e aquisição de bens no orçamento? 

Não. O orçamento não poderá incluir reformas ou aquisição de casas, apartamentos, salas ou 
quaisquer outros bens imóveis. Contudo, poderão ser adquiridos bens móveis tais como 
equipamentos de iluminação, som, instrumentos musicais, computadores etc., desde que se 
verifique a pertinência dos mesmos com relação ao projeto apresentado. 

12. O projeto pode ter outra fonte de financiamento? 

Sim. Os projetos podem ter outros financiadores, tanto de origem pública quanto privada. 

13. Quanto tempo eu tenho para realizar meu projeto? 

O proponente deve realizar seu projeto em 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura do 
contrato entre ele e o Banco do Nordeste, conforme indicado no item 1.3 do edital. É importante 
lembrar que, entende-se por realização do projeto, não somente a execução do que está sendo 
proposto, mas também a etapa de pré-produção da iniciativa, que inclui a compra de materiais, 
contratação de serviços e/ou profissionais, divulgação, entre outras atividades que variam de 
acordo com o projeto. O envio de relatório comprovando a realização da atividade, indicado no item 
6.3 do edital, deve ser feito em até 02 (dois) meses depois de realizado o projeto, ou seja, pode ser 
dois meses após passado 01 (um) ano de realização. 

Recomenda-se que o início da realização dos projetos esteja previsto para janeiro de 2010, tendo 
em vista o período de assinatura do contrato, repasse do prêmio e festas de fim de ano. 

14. Como e quando o resultado será divulgado?  

O resultado final, com a classificação de todos os candidatos contemplados, por município e 
Território de Identidade, será publicado no Diário Oficial da União e do Estado da Bahia neste edital, 
divulgado nos seguintes sites: 

◊ FUNCEB (www.funceb.ba.gov.br); 
◊ SECULT (www.secult.ba.gov.br); 
◊ Programa Mais Cultura (http://mais.cultura.gov.br); 
◊ Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br); 
◊ Funarte (www.funarte.gov.br); 
◊ BNB (www.bnb.gov.br); 
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◊ INEC (www.inec.org.br). 
 
A previsão é de publicação na primeira quinzena de novembro. 

15. Para o repasse do apoio, a conta do proponente pode ser de qualquer banco? 

Caso o proponente tenha conta corrente (no BNB ou em outro banco) o prêmio será depositado 
nesta conta. Porém, mesmo se o proponente não tiver conta em nenhum banco, ele receberá o 
prêmio através de cheque administrativo, conforme item 6.1.3 do edital. 

16. Os valores serão pagos com desconto? 

Sim. Segundo a Superintendência da Receita Federal do Rio de Janeiro, no caso de pessoa jurídica 
não haverá desconto de imposto de renda, ou seja, o proponente receberá o valor integral do 
prêmio. Porém para pessoa física será descontado o imposto de renda. O percentual do desconto 
dependerá do valor do prêmio (Fonte: Minc/Funarte). 

ATENÇÃO: Caso um proponente pessoa jurídica contrate pessoas físicas para execução do projeto, 
incidirá o percentual de 20% (15% em caso de cooperativa) relativo ao imposto patronal (INSS do 
empregador). Neste caso, o orçamento do projeto deve prever a porcentagem. Lembramos que o 
valor total do projeto (com a porcentagem) não poderá ultrapassar R$13.950,00. 

Outras dúvidas 

Caso tenha outras dúvidas ou questionamentos específicos sobre o edital FUNCEB entre em contato com 
algum dos locais de inscrições do seu Território - indicados no anexo 1 – ou com a FUNCEB, através do 
email editais.funceb@funceb.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3116-6836 / 6631. 

 

Boa sorte! 
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