
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS DA LEI DE 

INCENTIVO FISCAL 

 

 O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Esporte, 

Cultura e Lazer, torna público que estão abertas, no período de 25 de abril de 

2012 à 25 de maio de 2012, as inscrições para projetos referente à Lei de 

Incentivo Fiscal, na área de Esporte e Cultura. 

 

 1 – Prazo e Local para o Protocolo de Projetos: 

 O prazo para protocolo dos projetos é de 25 de abril de 2012 à 25 de 

maio de 2012, das 12h horas às 18 horas, no setor de protocolo da Prefeitura 

Municipal, situada na Avenida Nereu Ramos N° 134, Centro. 

 

 2 – Requisitos para o Protocolo de Projetos: 

 Para o protocolo de Projetos, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos do proponente: 

I - copia da carteira de identidade e CPF ou CNPJ (pessoa jurídica); 

II – comprovante de residência, ou, cópia do titulo de eleitor (na 

circunscrição do Município); 

III– Projeto contendo: 

a) Descrição do projeto; 

b) Objetivo Geral 

c) Objetivos específicos 

d) Público alvo; 

e) Justificativa 

f) Empregos Diretos e Indiretos 

g) Cronograma físico e financeiro 

h) Avaliação do projeto 

 

 

 

 



3 – Orçamento 

3.1 O orçamento disponível para os projetos em 2012, estão limitados à   

R$ 145.491,44 (Cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e um 

reais e quarenta e quatro centavos). 

3.2 O valor do orçamento será dividido entre os Conselhos de Cultura e 

Esportes, portanto, cada Conselho poderá aprovar somente R$ 72.745,72 ( 

Setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois 

centavos). 

3.3 Cada projeto poderá ser apresentado solicitando um valor de 

repasse de no máximo até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

3.4  Este orçamento terá validade somente para o ano de 2012. 

 

4 – Análise e aprovação do Projeto 

4.1 A relação dos projetos aprovados será divulgada no dia 31 de maio 

de 2012, após analise e parecer do Conselho Municipal de Cultura e do 

Conselho Municipal do Esporte de acordo com a característica do projeto. 

4.2 Os recursos serão recebidos no período de 01 de junho de 2012 à 8 

de junho de 2012. 

4.3 Após a aprovação dos Projetos pelos Conselhos Municipais, o 

proponente receberá a carta de intenção para que as empresas interessadas 

façam o preenchimento e encaminhamento para seus respectivos Conselhos. 

4.4 Caso a proponente não encontre uma empresa parceira o projeto 

será devidamente arquivado. 

 

 5 – Disposições Gerais  

 5.1 O Protocolo implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas 

neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5.2 Os projetos apresentados, aprovados e com cartas de intenção no 

ano de 2011 terão validade conforme o prazo de validade das cartas. 

5.3 Os projetos aprovados em 2011 deverão ser readequados.   

 

 



        5.4 Os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos Municipal de 

Cultura e  Esporte conforme a característica do projeto. 

  

Município de Itapema, 25 de abril de 2012. 

  

 

 

SABINO BUSSANELLO 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado o Presente 

Edital na Secretaria Municipal de 

Governo e Planejamento Estratégico, 

aos vinte e cinco dias do mês de  abril  

de 2012. 

 

 

Luciano Pedro Estevão 

Secretário de Governo 


