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Editais	  Fundo	  de	  Cultura	  2012	  

-‐	  Orientações	  para	  apresentação	  de	  propostas	  
-‐	  



Como	  construir	  um	  projeto?	  	  

1.  O	  quê?	  	  	  	  
2.  Onde?	  
3.  Para	  quem?	  
4.  Para	  quê?	  	  
5.  Por	  quê?	  

6.  Quando?	  
7.  Como?	  
8.  Quem?	  
9.  Quanto?	  

Para	  elaboração	  de	  um	  projeto	  vimos	  que	  é	  
preciso	  responder	  a	  9	  (nove)	  perguntas:	  



O	  quê?	  	  	  	  
Onde?	  
Para	  quem?	  
Para	  quê?	  	  
Por	  quê?	  
Quando?	  
Como?	  
Quem?	  
Quanto?	  

Descrição	  
Local	  
Público-‐Alvo	  
Obje[vos	  
Jus[fica[va	  
Cronograma	  
Etapas	  
Ficha	  Técnica	  
Orçamento	  

Com	  as	  respostas,	  estruture	  o	  projeto	  coletando	  
novas	  informações,	  descrevendo	  melhor	  os	  
pontos	  levantados:	  



Como	  apresentar	  meu	  projeto	  nos	  
Editais	  2012?	  	  

Depois	  de	  ter	  o	  projeto	  elaborado,	  você	  terá	  sua	  
ideia	  estruturada	  e	  clara	  e	  poderá	  iniciar	  o	  
preenchimento	  do:	  
	  

•  Formulário	  de	  Apresentação	  de	  Propostas	  
dos	  Editais	  2012	  	  

•  Planilha	  Orçamentária	  FCBA	  



Formulário	  de	  Apresentação	  de	  
Propostas	  Culturais	  -‐	  2012	  

1.  Título	  
2.  Iden[ficação	  do	  

Proponente	  
3.  Contato	  para	  

esclarecimentos	  
4.  Segmento	  Cultural	  
5.  Natureza	  da	  Proposta	  
6.  Resumo	  
7.  Descrição	  
8.  Obje[vo	  
9.  Jus[fica[va	  

10.  Principais	  Metas	  a	  A[ngir	  
11.  Roteiro	  de	  Execução	  
12.  Plano	  de	  Acesso	  e	  

Distribuição	  do	  Produto	  
Cultural	  

13.  Ficha	  Técnica	  
14.  Recursos	  U[lizados	  no	  

Projeto	  
15.  Informações	  sobre	  apoios	  

financeiros	  
16.  Observações	  	  

	  Adicionais	  
	  
	  
	  
	  
	  



1.	  Título	  
A	  proposta	  deve	  ter	  um	  ftulo	  que	  seja	  capaz	  de	  dar	  uma	  idéia	  
concisa	  e	  clara	  do	  que	  se	  quer	  realizar.	  Ele	  pode:	  
	  

•  Coincidir	  com	  o	  nome	  da	  obra/evento.	  	  
	  Ex.:	  “Fes%vais	  de	  Música	  da	  Bahia”;	  
•  Conter	  o	  nome	  da	  obra,	  porém	  acrescentando	  informação	  
para	  indicar	  o	  objeto	  do	  projeto	  	  
	  Ex.:	  “Edição	  do	  livro	  Fes%vais	  de	  Música	  da	  Bahia”;	  
•  Descrever	  o	  objeto,	  nos	  casos	  em	  que	  o	  ftulo	  da	  obra	  
esteja	  a	  ser	  definido	  	  
	  Ex.:	  “Edição	  de	  livro	  sobre	  fes%vais	  de	  música	  na	  Bahia”;	  
•  Indicar	  a	  edição	  do	  evento	  	  
	  Ex.:	  “II	  Fes%val	  Baiano	  de	  Performance”.	  



2.	  IdenMficação	  do	  Proponente	  

Sãos	  os	  dados	  de	  cadastro	  do	  proponente.	  
Observe	  que	  há	  um	  quadro	  para	  Pessoa	  Jurídica	  
e	  outro	  para	  Pessoa	  Física.	  	  
	  
ATENÇÃO:	  é	  sua	  responsabilidade	  mantê-‐los	  
atualizados.	  	  
	  
DICA:	  Após	  seu	  preenchimento	  revise	  em	  
especial	  os	  dados	  referentes	  a	  CNPJ,	  CPF,	  
telefones	  para	  contato	  e	  e-‐mail.	  Eles	  são	  itens	  
fundamentais	  para	  o	  relacionamento	  com	  a	  
SECULT	  e	  acompanhamento	  da	  proposta.	  	  
	  



3.	  Contato	  para	  esclarecimentos	  

Caso	  haja	  outra	  pessoa	  autorizada	  a	  se	  
comunicar	  com	  a	  SECULT	  sobre	  a	  proposta	  
iden[fique-‐a	  neste	  campo.	  	  
	  
Ela	  também	  receberá	  os	  comunicados	  da	  
SECULT	  e	  poderá	  ser	  acionada	  quando	  o	  
proponente	  não	  for	  localizado.	  
	  



4.	  Segmento	  Cultural	  

Iden[ficação	  de	  quais	  os	  segmentos	  culturais	  a	  sua	  
proposta	  abrange.	  Analise	  seu(s)	  produto(s)	  e	  
a[vidade(s)	  e	  verifique	  em	  que	  segmento	  se	  enquadram.	  	  

Marque	  no	  máximo	  5	  (cinco)	  opções.	  
	  

Marcar	  muitas	  opções	  não	  significa	  que	  sua	  proposta	  é	  
mais	  completa	  e	  sim	  que	  você	  optou	  por	  desenvolver	  um	  
projeto	  de	  mulMáreas.	  	  
	  	  

DICA:	  proponentes	  pouco	  experientes	  devem	  optar	  por	  
desenvolver	  um	  único	  produto	  ou	  uma	  a[vidade	  bem	  
definido	  e	  evitar	  propostas	  mul[áreas.	  	  



Após	  ter	  iden[ficado	  os	  segmentos	  culturais	  da	  sua	  
proposta,	  defina	  qual	  é	  o	  predominante,	  ou	  seja,	  o	  
seu	  produto	  ou	  aMvidade	  principal.	  	  
	  
Apenas	  um	  segmento	  deverá	  indicado.	  	  
	  
ATENÇÃO:	  observe	  se	  o	  segmento	  predominante	  
está	  condizente	  com	  o	  objeto	  do	  edital	  no	  qual	  você	  
pretende	  par[cipar.	  Ex.:	  segmento	  predominante	  
‘Música’,	  proposta	  apresentada	  para	  ‘Edital	  de	  
Música’.	  	  

4.1	  Segmento	  Predominante	  



5.	  Natureza	  da	  Proposta	  
Relaciona-‐se	  com	  a	  rede	  produ[va	  da	  Economia	  da	  Cultura:	  
	  

Criação:	  elaboração	  de	  textos	  dramatúrgico,	  literário,	  roteiro	  
Produção:	  produção	  de	  fes[vais,	  produção	  audiovisual,	  
montagem	  de	  espetáculo,	  gravação	  de	  CD,	  edição	  de	  livro	  
Difusão/Circulação:	  exibição/exposição	  de	  obras,	  tournée	  
de	  espetáculo	  cênico	  ou	  musical	  
Formação:	  a[vidades	  relacionadas	  ao	  ensino	  e	  qualificação,	  
tais	  como	  cursos,	  seminários	  e	  oficinas	  
Pesquisa:	  pesquisa	  acadêmica,	  pesquisa	  filmográfica.	  
Memória	  :	  digitalização	  de	  obras	  de	  acervo,	  publicação	  de	  
resultado	  de	  pesquisa	  histórica.	  



6.	  Resumo	  
O	  QUÊ?	  
	  

Descrição	  em	  no	  máximo	  5	  linhas	  do	  que	  se	  
pretende	  realizar.	  
	  
	  
	  

ATENÇÃO:	  este	  texto	  é	  o	  que	  iden[fica	  sua	  
proposta	  e	  poderá	  ser	  u[lizado	  pela	  SECULT	  
para	  comunicação	  ao	  público	  em	  geral	  	  
	  



7.	  Descrição	  
O	  QUÊ?	  
	  

Apresenta	  as	  ações	  e	  caracterísMcas	  da	  proposta:	  
	  

Ações:	  editar,	  gravar,	  produzir,	  distribuir,	  montar,	  expor,	  
pesquisar,	  etc.;	  
Dimensão	  das	  ações:	  quan[dades	  de	  apresentações,	  de	  
[ragem,	  obras	  expostas,	  etc.;	  
Período:	  datas	  das	  apresentações,	  exposição,	  período	  de	  
pesquisa;	  e	  
Local:	  onde	  as	  a[vidades	  acontecem,	  onde	  será	  lançado,	  
onde	  será	  distribuído.	  



Descrição:	  perguntas	  norteadoras	  

•  O	  que	  se	  pretende	  realizar?	  	  
•  Quais	  as	  ações,	  a[vidades	  contempladas	  e/
ou	  os	  bens	  a	  serem	  produzidos?	  

•  Qual	  a	  programação,	  estrutura	  ou	  formato	  do	  
que	  se	  pretende	  realizar?	  	  

•  Quando	  e	  onde?	  	  
•  De	  que	  forma?	  
•  Quais	  os	  principais	  envolvidos	  ?	  
•  Para	  quem?	  Qual	  o	  público-‐	  alvo?	  Como	  irá	  
a[ngi-‐lo?	  	  

	  



8.	  ObjeMvos	  

PARA	  QUÊ?	  
	  
Definição	  do	  que	  se	  quer	  a[ngir	  a	  par[r	  da	  
realização	  do	  projeto,	  dos	  produtos	  finais	  a	  
serem	  elaborados,	  bem	  como	  dos	  
benehcios	  da	  ação	  cultural,	  se	  possível,	  a	  
curto,	  médio	  e	  longo	  prazo.	  
	  



ObjeMvo	  Geral	  

Descreve	  de	  forma	  clara	  e	  precisa	  a	  idéia	  central	  da	  
proposta	  e	  seu	  produto	  final:	  	  
	  
Ex.: 	  	  
Reunir	  informações	  rela%vas	  aos	  Fes%vais	  de	  
Música	  do	  estado	  da	  Bahia	  nas	  décadas	  de	  1980	  e	  
90	  e	  disponibilizá-‐las	  em	  publicação	  ilustrada	  e	  CD	  
mul%mídia.	  	  
	  
	  



ObjeMvos	  Específicos	  
Elencam	  as	  múl[plas	  ações	  para	  efe[vação	  do	  obje[vo	  geral.	  	  
Eles	  são	  descritos	  de	  forma	  mais	  detalhada	  do	  que	  o	  obje[vo	  
geral:	  Quais	  os	  produtos	  e	  resultados	  do	  projeto?	  
	  

Ex.:	  
•  Realizar	  pesquisa	  relacionada	  aos	  Fes%vais	  de	  Música	  do	  

estado	  da	  Bahia	  nas	  décadas	  de	  1980	  e	  90	  a	  par%r	  de	  acervo	  
de	  periódicos	  e	  bibliografia	  específica;	  	  

•  Coletar	  registros	  audiovisuais	  e	  imagens	  de	  acervos	  públicos	  
e	  privados;	  	  

•  Realizar	  entrevistas	  com	  produtores	  e	  ar%stas	  que	  
par%ciparam	  a%vamente	  de	  fes%vais	  no	  período;	  

•  Publicar	  livro	  compilação	  dos	  dados	  e	  prensar	  CD	  mul%mídia;	  



9.	  JusMficaMva	  

POR	  QUÊ?	  
	  

Apresentação	  das	  razões	  para	  realização	  do	  
projeto.	  	  
	  

DICA:	  sempre	  que	  possível,	  dê	  consistência	  à	  
jus[fica[va	  com	  dados	  concretos,	  números,	  
estafs[cas,	  referências	  à	  matérias	  veiculadas	  
na	  imprensa,	  etc.	  	  
	  



JusMficaMva:	  questões	  norteadoras	  
•  Em	  que	  contexto	  se	  insere	  o	  projeto?	  
•  Qual	  sua	  importância	  neste	  contexto?	  
•  Porque	  foi	  pensado	  e	  proposto?	  
•  Qual	  seu	  histórico,	  se	  houver?	  
•  Qual	  seu	  diferencial?	  
•  Existem	  outros	  projetos	  semelhantes	  na	  região?	  
•  Qual	  a	  experiência	  do	  proponente	  e	  do	  grupo	  envolvido?	  
•  Já	  foram	  desenvolvidas	  outras	  ações	  para	  o	  público-‐alvo	  

do	  projeto	  pelo	  proponente?	  
•  Como	  o	  projeto	  atende	  aos	  critérios	  de	  seleção	  

estabelecidos	  no	  edital?	  
	  



10.	  Principais	  Metas	  a	  AMngir	  

Metas	  quanMficam	  as	  ações,	  a[vidades	  ou	  
produtos	  propostos.	  	  
	  

Elas	  são	  o	  compromisso	  do	  proponente	  com	  a	  
SECULT	  em	  se	  obter	  um	  resultado	  específico.	  
	  

Para	  elaborar	  as	  metas	  é	  preciso	  voltar	  à	  
descrição	  (ações	  e/ou	  produtos)	  e	  aos	  obje[vos	  
e	  traduzi-‐los	  em	  resultados	  práMcos	  ou	  
produtos	  capazes	  de	  ser	  mensuráveis.	  
	  
	  



Observe	  que	  o	  campo	  solicita,	  além	  da	  
descrição	  e	  quan[dade	  da	  ação/produto,	  
outras	  informações:	  data	  e	  local	  de	  realização	  
(município	  e	  espaço	  cultural)	  e	  público	  
es[mado.	  	  
	  
DICA:	  não	  interessa	  descrever	  as	  a[vidades	  
meio	  e	  sim	  os	  produtos	  e	  resultados	  do	  
projeto.	  
	  

Principais	  Metas	  a	  AMngir	  



 
10. PRINCIPAIS METAS A ATINGIR 

 (Quantificar as metas do projeto necessárias para alcance dos objetivos propostos)  

Atividade ou 
produto 

Unidade de 
medida Qtde. Data/ 

período 

Local de realização do projeto 
Estimativa 
de público 

Município/UF Espaço 
cultural 

Concerto apresentação 2 Outubro Feira de 
Santana 

Centro 
Cultural 
Amélia 
Amorim 

1.000 

Concertos ingressos 1.000 Outubro Feira de 
Santana 

Centro 
Cultural 
Amélia 
Amorim 

1.000 

DVD unidades 500 Outubro Feira de 
Santana 

Centro 
Cultural 
Amélia 
Amorim 

500 

Oficinas hora-aula 40 Agosto e 
Setembro Camaçari Escola a 

definir 30 



10.1	  Informações	  Adicionais	  sobre	  
Público	  

Descrição	  do	  perfil	  do	  público	  a	  que	  a	  proposta	  se	  des[na:	  
	  

•  Perfil	  social	  (A,	  B,	  C,etc.);	  	  
•  Faixa	  etária	  (infan[l,	  juvenil,	  adulto,	  terceira	  idade);	  	  
•  Grau	  de	  escolaridade	  (	  1º	  grau,	  superior	  completo,	  etc.);	  	  
•  Perfil	  (hábitos	  de	  lazer	  e	  consumo);	  
•  Região	  geográfica	  (bairro,	  distrito,	  município,	  região,	  
território,	  etc.).	  

	  

ATENÇÃO:	  estas	  informações	  serão	  importantes	  para	  
iden[ficação	  dos	  melhores	  veículos	  de	  divulgação	  e	  
comunicação	  da	  proposta	  ou	  da	  metodologia	  das	  a[vidade	  de	  
formação.	  	  
	  



11.	  Roteiro	  de	  Execução	  

COMO?	  
	  

Detalhamento,	  em	  ordem	  cronológica,	  de	  
todos	  os	  passos	  a	  serem	  seguidos	  para	  a	  
realização	  do	  projeto.	  	  
	  
Para	  elaborar	  volte	  aos	  itens	  'Obje[vo'	  e	  
‘Principais	  Metas	  a	  A[ngir'	  e	  liste	  todas	  as	  
a[vidades	  que	  serão	  necessárias	  para	  
alcançá-‐los.	  	  



Roteiro	  de	  Execução	  
Ordene	  as	  ações	  por	  etapas	  de	  realização,	  como	  
sugere	  o	  formulário	  (Pré-‐Produção,	  Produção,	  
Divulgação	  e	  Pós-‐	  Produção).	  
	  

Preveja	  o	  tempo	  de	  duração	  de	  cada	  uma.	  	  
	  

Liste	  também	  os	  profissionais	  e	  serviços	  a	  serem	  
contratados	  em	  cada	  etapa.	  
	  

ATENÇÃO:	  O	  roteiro	  de	  execução	  deve	  ser	  
coerente	  com	  os	  itens	  da	  'Planilha	  Orçamentária	  
do	  FCBA'.	  
	  

	  
	  



Roteiro	  de	  Execução	  

Pré-‐produção:	  período	  de	  organização	  do	  
projeto	  que	  tem	  início	  com	  a	  disponibilização	  
de	  recursos	  pelo	  FCBA.	  	  

	  	  

Ex.:	  	  
Elaboração	  de	  contratos,	  compra	  de	  materiais	  
e	  equipamentos,	  curadoria,	  ensaios,	  	  projeto	  
cenográfico,	  pesquisa	  de	  locação,	  negociação	  
de	  direitos	  autorais,	  serviços	  de	  tradução	  e	  
adaptação	  ,	  dentre	  outros.	  
	  



Roteiro	  de	  Execução	  

Produção:	  etapa	  de	  realização	  da	  a[vidade	  
ou	  produto.	  	  
	  

Ex.:	  	  
Locação	  de	  equipamentos,	  técnico	  de	  som,	  
sonorização,	  confecção	  dos	  figurinos,	  
produtor	  execu%vo,	  técnico	  de	  palco,	  
operador	  de	  luz,	  operador	  de	  som,	  mixagem,	  
masterização,	  prensagem,	  edição,	  dentre	  
outros.	  



Roteiro	  de	  Execução	  

Divulgação:	  estratégias	  e	  ações	  para	  divulgar	  
e	  promover	  o	  projeto.	  	  
	  

Ex.:	  
Contratação	  de	  assessoria	  de	  imprensa,	  de	  
comunicação,	  produção	  e	  impressão	  de	  materiais	  
gráficos	  (cartazes,	  convites,	  folders,	  postais),	  
veiculação	  (outdoor,	  busdoor,	  sites,	  rádios,	  televisão,	  
carros	  de	  som,	  faixas,	  etc.);	  relacionamento	  com	  a	  	  
imprensa	  (release,	  CD,	  fotografia,	  vídeo,	  brindes),	  
etc.	  

	  	  



Roteiro	  de	  Execução	  

Pós-‐produção:	  a[vidades,	  em	  geral	  
administra[vas	  ou	  técnicas,	  que	  visam	  o	  
encerramento	  do	  projeto.	  	  
	  

Ex.:	  
Desmontagem	  de	  estruturas,	  pagamentos,	  
reuniões	  de	  avaliação	  com	  fornecedores,	  
parceiros,	  	  análise	  de	  resultados	  (bilheteria,	  
clipagem,	  vendas,	  etc.),	  elaboração	  de	  relatórios,	  	  
arquivamento	  de	  documentos	  e	  registros,	  
elaboração	  da	  prestação	  de	  contas.	  	  

	  	  



11. ROTEIRO DE EXECUÇÃO 
(Descrever os passos a serem seguidos, com o maior detalhamento possível, permitindo a clara compreensão de como será  
realizado o projeto. Identificar os profissionais, serviços e materiais necessários para cada etapa, constantes do orçamento) 

Descrição Início Fim 
1. Pré-produção 
Confirmação espaço 01/11/2012 15/11/2012 
Confirmação artistas convidados 01/11/2012 10/11/2012 
Ensaios 15/11/2012 14/12/2012 
2. Produção 
Concerto 15/12/2012 15/12/2012 
Gravação de DVD 15/12/2012 15/12/2012 
Produção DVD 16/12/2012 04/02/2013 
3. Divulgação 
Preparação de press-kits e início dos contatos com a imprensa 05/11/2012 15/11/2012 
Envio do material para a imprensa 15/11/2012 05/12/2012 
Impressão e distribuição das peças gráficas  20/11/2012 15/12/2013 
4. Pós-produção 
Pagamentos de equipes e fornecedores previstos para segunda 
parcela de desembolso  10/02/2013 20/02/2013 

Avaliação dos resultados 10/02/2013 20/02/2013 
Elaboração e entrega de relatórios e clipping de imprensa  10/02/2013 30/02/2013 
Envio de cartas de agradecimento para apoiadores e parceiros  10/02/2013 30/02/2013 
Distribuição dos DVDs 10/02/2013 30/02/2013 

Duração do Projeto 
Início: 01/11/2012                                               Término: 01/03/2013 



12.	  Plano	  de	  acesso	  e	  distribuição	  do	  
produto	  cultural	  

São	  informações	  sobre	  como	  o	  público	  terá	  
acesso	  ao	  produto	  cultural	  gerado	  pelo	  
projeto.	  
	  
	  

ATENÇÃO:	  Em	  caso	  de	  venda	  de	  ingressos,	  é	  
obrigatório	  pra[car	  valores	  de	  meia-‐entrada	  
em	  conformidade	  com	  o	  art.	  274	  da	  
Cons[tuição	  do	  Estado	  da	  Bahia.	  	  
	  



•  Como	  o	  público-‐alvo	  terá	  acesso	  ao	  produto	  e/ou	  
a[vidade	  cultural	  que	  está	  propondo	  (seleção,	  
convite,	  aquisição	  de	  ingresso,	  compra)?	  	  

•  Será	  gratuito	  ou	  haverá	  alguma	  cobrança	  de	  ingresso	  
ou	  matrícula,	  por	  exemplo?	  

•  No	  caso	  de	  distribuição	  gratuita,	  quem	  será	  
beneficiado	  (escolas,	  bibliotecas,	  ar[stas)?	  

•  Há	  alguma	  estratégia	  diferenciada	  para	  acesso	  de	  
algum	  público	  específico?	  

	  	  
	  

Plano	  de	  acesso	  e	  distribuição:	  
perguntas	  norteadoras	  



12. PLANO DE ACESSO E DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO CULTURAL 
(Descrever as estratégias de promoção do acesso da população a ação/bem cultural realizado com apoio do FAZCULTURA) 

Os ingressos serão vendidos a preços populares (R$10,00 e 5,00), sendo disponibilizados 
20% de convites para parceiros 30% na forma de convites para professores e estudantes 
da rede pública, assim como para entidades responsáveis por ações e projetos 
relacionados à temática dos direitos humanos e cidadania, visando a formação de plateia 
para concertos musicais no Estado.  Os DVDs serão distribuídos nas escolas da rede 
pública estadual do município. 

12.1 Quadro resumo de distribuição/comercialização de produtos culturais 
(Descrever o plano de distribuição de produtos culturais de forma a estimar a arrecadação e permitir a avaliação na prestação de 

contas. No caso de distribuição gratuita, informar no campo acima o público beneficiado) 

 
Nome do 
Evento/ 
Produto. 

Por lote ou 
tipo de 

ingresso, 
quando  

for o caso. 

 
Total de  
Ingresso

s/ 
Exempla

res 

Total de Ingressos/Exemplares 
Valor 

Unitári
o (R$) 

Receita Estimada (R$) 

Quantidade  
Distribuição 

Gratuita 

Quantidade  
Disponível para Venda Venda  

SECULT Outros Normal Meia-
entrada * Preço Normal Meia-

entrada * 

Concerto 1.000 100 500 200 200 10,00 2.000,00 1.000,00 

DVD 300 60 240 0 0 0 0 0 
12.2 Estimativa de Receita 

Receita Estimada (R$) (total venda normal + venda meia-entrada): 3.000,00 
* Aplicável a Ingressos 



13.	  Ficha	  Técnica	  

Relação	  dos	  principais	  profissionais	  
envolvidos	  no	  projeto,	  onde	  é	  informado	  
nome,	  função	  e	  CPF.	  	  
	  

Na	  Ficha	  Técnica	  devem	  ser	  inseridos	  apenas	  
os	  profissionais	  que	  dão	  idenMdade	  ao	  
projeto	  e	  que	  serão	  diretamente	  envolvidos	  
em	  sua	  execução.	  	  
	  

ATENÇÃO:	  a	  função	  descrita	  na	  Ficha	  Técnica	  
deve	  estar	  de	  acordo	  com	  o	  orçamento.	  
	  



14.	  Recursos	  UMlizados	  no	  Projeto	  

Apresentação	  dos	  recursos	  que	  serão	  u[lizados	  
no	  projeto,	  seja	  o	  que	  está	  sendo	  pleiteado	  no	  
edital,	  como	  provenientes	  de	  outras	  fontes:	  
	  

Planilha	  Orçamentária	  FCBA:	  recursos	  
solicitados	  ao	  FCBA	  
	  

Planilha	  Orçamentária	  Outras	  Fontes:	  
recursos	  do	  proponente,	  receita	  de	  vendas,	  
recursos	  de	  outros	  mecanismos	  de	  apoio,	  
como	  Fazcultura,	  FNC.	  

	  



14.1	  Planilha	  Orçamentária	  FCBA	  

Formulário	  específico	  (arquivo	  Excel)	  com	  fórmulas	  
que	  realizam	  automa[camente	  as	  mul[plicações	  e	  
os	  somatórios.	  	  
	  	  

A	  planilha	  está	  organizada	  em	  três	  grupos	  de	  
despesas	  -‐	  Produção,	  Divulgação	  e	  INSS	  Patronal	  -‐	  
com	  seus	  respec[vos	  subtotais.	  	  
	  

Para	  sua	  elaboração,	  remeta-‐se	  às	  ações	  do	  'Roteiro	  
de	  Execução'	  e	  veja	  quais	  gastos	  estão	  relacionados	  
a	  cada	  a[vidade.	  	  
	  



DICA:	  Geralmente	  os	  projetos	  preveem	  recursos	  para:	  	  
	  

•  Profissionais:	  equipe	  de	  produção,	  técnicos,	  
ar[stas,	  etc.	  	  

•  LogísMca:	  transporte,	  alimentação,	  hospedagem;	  
•  Infraestrutura:	  locação	  de	  espaço,	  palco,	  

sonorização,	  banheiros	  químicos,	  segurança,	  etc.	  	  
•  Material	  de	  consumo	  
•  Serviços	  diversos	  
•  Divulgação:	  assessoria	  de	  imprensa,	  material	  

gráfico,	  veiculação,	  etc.	  	  
•  INSS	  patronal,	  apenas	  Pessoa	  Jurídica	  

	  



Planilha	  Orçamentária	  FCBA	  

ATENÇÃO:	  O	  bom	  preenchimento	  da	  planilha	  demonstra	  pleno	  
conhecimento	  sobre	  as	  necessidades	  do	  projeto,	  coerência,	  
capacidade	  de	  planejamento	  e	  senso	  de	  responsabilidade	  quanto	  à	  
aplicação	  dos	  recursos	  públicos.	  

ITEM QTD. 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QTD. 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Locação de rádios 
comunicadores 10 Dias 7 R$ 35,00 R$ 2.450,00 

Assistente de 
produção 2 Meses 2 R$ 800,00 R$ 3.200,00 

Cartazes 1 Unidade 300 R$ 1,00 R$ 300,00 



•  Pessoa	  hsica:	  limite	  de	  150	  salários	  mínimo	  
•  Despesas	  com	  divulgação:	  limite	  máximo	  de	  
20%	  do	  subtotal	  de	  Produção	  

•  Pessoa	  jurídica:	  pode	  incluir	  INSS	  patronal,	  com	  
memória	  de	  cálculo	  em	  anexo	  

•  Pagamento	  de	  direitos	  autorais	  de	  execução	  ou	  
representação	  pública	  (Ex.:	  ECAD,	  SBAT,	  etc.)	  

•  Serviços	  de	  contabilidade,	  desde	  que	  tenham	  
como	  obje[vo	  apoiar	  a	  execução	  e	  prestação	  de	  
contas	  do	  projeto.	  

	  
	  
	  

O	  que	  é	  importante	  observar	  ao	  
elaborar	  o	  orçamento?	  



•  Remuneração	  a	  servidor	  público	  a[vo	  estadual	  
•  Pagamento	  pela	  função	  ‘proponente’	  
•  Taxas	  de	  administração,	  gerência,	  captação	  de	  
recursos	  ou	  similar	  

•  Trespasse,	  cessão	  ou	  transferência	  a	  terceiros	  
da	  execução	  do	  objeto	  da	  proposta	  

•  Taxas	  bancárias,	  multas,	  juros	  ou	  correção	  
monetária,	  inclusive	  referente	  a	  recolhimentos	  
fora	  do	  prazo	  

O	  que	  não	  pode	  ser	  apoiado	  com	  
recursos	  do	  FCBA?	  



•  Custos	  administra[vos	  não	  condizentes	  com	  a	  
natureza	  da	  proposta	  cultural	  

•  Construção	  e/ou	  recuperação	  de	  bens	  imóveis	  
que	  não	  estejam	  tombados	  

•  Aquisição	  de	  material	  permanente	  por	  
proponente	  pessoa	  ssica	  ou	  por	  pessoa	  
jurídica	  	  que	  não	  possua	  declaração	  de	  
u[lidade	  pública	  

O	  que	  não	  pode	  ser	  apoiado	  com	  
recursos	  do	  FCBA?	  



•  Coquetel,	  confraternização,	  recepção	  social,	  
passeio	  ou	  congêneres,	  salvo	  despesas	  com	  
abastecimento	  de	  camarim	  que	  não	  incluam	  
bebidas	  alcoólicas;	  

•  Despesas	  com	  divulgação	  que	  não	  sejam	  de	  
caráter	  informa[vo,	  educa[vo	  ou	  de	  
orientação,	  ou	  que	  constem	  nomes,	  símbolos	  
ou	  imagens	  que	  caracterizem	  promoção	  
pessoal	  de	  autoridades	  ou	  servidores	  
públicos.	  

	  

O	  que	  não	  pode	  ser	  apoiado	  com	  
recursos	  do	  FCBA?	  



14.2	  Planilha	  Orçamentária	  	  
Outras	  Fontes	  

Esta	  planilha	  deve	  ser	  preenchida	  se	  o	  
projeto	  tem	  outras	  fontes	  de	  financiamento.	  
	  

A	  informação	  é	  u[lizada	  para	  avaliar	  a	  
viabilidade	  da	  proposta	  e	  não	  será	  analisada	  
na	  Prestação	  de	  Contas.	  
	  

A	  Planilha	  é	  um	  formulário	  (arquivo	  excel)	  e	  
também	  está	  disponível	  no	  site	  
www.cultura.ba.gov.br	  
	  
	  
	  



14.3	  Quadro	  Resumo	  

O	  quadro	  representa	  o	  resumo	  das	  fontes	  de	  
financiamento	  do	  projeto.	  	  
	  	  
Recursos	  solicitados	  ao	  FCBA:	  inserir	  o	  valor	  
total	  da	  Planilha	  Orçamentária	  FCBA	  
	  
Outras	  Fontes:	  inserir	  o	  valor	  total	  da	  Planilha	  
Orçamentária	  Outras	  Fontes.	  
	  



15.	  Informações	  sobre	  	  
apoios	  financeiros	  

Informar	  se	  a	  proposta	  já	  foi	  beneficiada	  
ou	  encontra-‐se	  em	  tramitação	  em	  algum	  
mecanismo	  de	  apoio,	  como	  a	  Lei	  
Rouanet,	  FNC,	  Fazcultura	  e	  FCBA,	  entre	  
outros	  mecanismos	  existentes.	  
	  



16.	  Observações	  Adicionais	  
Inserir	  informações	  que	  considerar	  
necessárias	  para	  a	  avaliação	  da	  proposta	  e	  
que	  não	  se	  enquadrarem	  nos	  demais	  
campos	  do	  formulário,	  inclusive	  se	  o	  mesmo	  
conta	  com	  parcerias	  ou	  apoios	  de	  outras	  
ins[tuições.	  	  
	  

Aqui	  também	  devem	  ser	  listados	  os	  
documentos	  e	  anexos	  que	  estão	  sendo	  
apresentados,	  conforme	  sugere	  o	  Anexo	  IV	  
do	  Edital.	  
	  



Editais	  Fundo	  de	  Cultura	  2012	  

-‐	  Exercício	  2	  -‐	  	  
Como	  elaborar	  propostas	  para	  os	  
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Como	  preencher	  o	  formulário?	  
PERGUNTA FORMULÁRIO 

O	  que	  é	  o	  projeto?	  O	  que	  se	  pretende	  
fazer/realizar? 

Resumo,	  Descrição	  e	  Metas 

Onde	  ele	  será	  realizado? Resumo,	  Descrição	  e	  Metas 

Para	  quem	  se	  des[na? 
Resumo,	  Descrição,	  Metas	  (es[ma[va	  
de	  público)	  e	  Plano	  de	  Distribuição	  de	  
Produto 

Para	  que	  desenvolver	  esta	  ação	  ou	  
produto? 

Obje[vos 

Por	  que	  realizar	  este	  projeto? Jus[fica[va 
Quando	  ele	  será	  realizado? Descrição,	  Metas	  	  Roteiro	  de	  

Execução 
Como	  ele	  será	  executado? Descrição	  e	  Roteiro	  de	  Execução 
Quem	  faz	  parte	  do	  projeto? Ficha	  Técnica 
Quanto	  custa	  o	  projeto?	   Orçamento 


