
PROPOSTA DE EDITAL DE INCENTIVOS FISCAIS 
LEI DJALMA MARANHÃO – 2022 / EMPREENDEDOR CULTURAL. 

 
 
 

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE da 

Prefeitura Municipal de Natal, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

proposta que regulamenta o processo de inscrição de Empreendedores 

Culturais e seleção de projetos relacionados ao incentivo fiscal, através da Lei 

Djalma Maranhão, Lei nº 5.323, de 28 de novembro de 2001.  

 

1. DA FINALIDADE 

 

1.1 O presente edital tem como finalidade, selecionar projetos culturais que 

tenham em seus objetivos, a realização de ações e metas que contribuam com 

a execução da política cultural do Município do Natal,  em consonância com à 

Lei Orgânica do Município, Plano Municipal de Cultura (PMC), Lei nº 6.758, de 

05 /01/ 2018, Plano Municipal do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas 

(PMLLLB), Lei nº 6.751, de 22 /12/ 2017 e do Programa Natal Cultural e Criativa, 

Eixo 2, Cidade para Todos, do Programa de Governo da Prefeitura do Natal, 

através do incentivo fiscal do Programa Djalma Maranhão, Lei nº 5.323, de 28 

de novembro de 2001, Decreto Municipal nº 8.749, de 05 de junho de 2009 e 

Resolução nº 09/2021/CNPDM de 9 de julho de 2021.  

 

2. DOS OBJETIVOS DA PROPOSTA: 

 

2.1 O presente Edital tem por objetivo a certificação de PROJETOS CULTURAIS 

para receberem recursos oriundos de renúncia fiscal, conforme a Lei Municipal 

Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura, Lei nº 5.323, de 28 de novembro de 

2001. Integrando o referido incentivo à política cultural do município, 

estabelecendo os procedimentos padrões para a participação de incentivadores 

e empreendedores. O valor total do incentivo para o exercício de 2022 será de 

R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).  

 

3. DAS DEFINIÇÕES 

 



3.1 EMPREENDEDOR: Pessoa física ou jurídica. No caso de jurídica, que conste 

em seu instrumento constitutivo a descrição de atividades de natureza cultural, 

domiciliada no Município há, pelo menos, 03 anos, diretamente responsável pelo 

projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo;  

 

 3.2 INCENTIVADOR: pessoa física ou jurídica inscrita no Cadastro de 

Contribuintes do Imposto sobre Prestações de Serviços (ISS) ou no Cadastro de 

Bens Imóveis (IPTU), que venha a apoiar projetos culturais aprovados pela 

Comissão Normativa, segundo modalidades abaixo: 

 

3.2.1 DAS MODALIDADES DE INCENTIVO:  

a. Doação: transferência, em caráter definitivo e livre de ônus, feita pelo 

Incentivador ao Empreendedor, de recursos financeiros, para a realização do 

projeto cultural, sem fins lucrativos, em que não haja contraprestação ou 

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, observando o limite do imposto 

devido;  

b. Patrocínio: transferência, em caráter definitivo e livre de ônus, feita pelo 

Incentivador ao Empreendedor, de recursos financeiros, para a realização do 

projeto cultural, com ou sem fim lucrativos, com a finalidade exclusivamente 

promocional ou publicitária, observando o limite do imposto devido;  

c. Investimento: a transferência de recursos a projeto cultural, com vista à 

participação nos resultados financeiros, observando o limite do imposto devido.  

 

3.2.2   O incentivo fiscal a que se refere o “Art. 1º” desta lei, limita-se ao máximo 

de 20% (vinte por cento) do valor do ISS e IPTU a recolher, em cada período ou 

períodos sucessivos. § 5º, da Lei 5.323, de 28 de novembro de 2001.  

3.2.3  Para utilizar os benefícios desta Lei, o empreendedor que receber 

incentivos NA MODALIDADE DE PATROCÍNIO OU INVESTIMENTO deve 

contribuir com recursos próprios em parcela equivalente a, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) do valor total de sua participação no projeto, através de dinheiro, 

bens ou serviços definidos pelo setor competente do Poder Executivo. § 6º, da 

Lei 5.323, de 28 de novembro de 2001. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 



 

4.1 As inscrições no Edital de Incentivos Fiscais Djalma Maranhão – 2021, 

serão gratuitas e deverão ser realizadas, das 00 horas do dia 7 de março às 

23h59 horas, do dia 29 de maio de 2022, exclusivamente pelo endereço 

eletrônico XXXXXXXXXXX.  

4.2 Poderá se inscrever o Empreendedor Pessoa física ou jurídica, no caso 

de jurídica, que conste em seu instrumento constitutivo a descrição de atividades 

de natureza cultural, domiciliada no Município há, pelo menos, 03 anos, 

diretamente responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo.  

4.3 Cada proponente poderá inscrever até 4 (quatro) projetos, sendo 1 por 

Eixos.  O somatório dos valores dos projetos fica limitado a 2% (dois por cento) 

da renúncia fiscal no ano em vigor, destinada ao Programa Djalma Maranhão, 

conforme art. 9º da Lei 4.838/97. 

4.4 A inscrição neste Edital pressupõe a prévia e integral aceitação das 

normas e do conteúdo de seus Anexos e da Legislação vigente.  

4.5 Não será aceita a inscrição de Projeto Cultural cujo formulário de inscrição 

online não esteja corretamente e completamente preenchido.  

4.6 As rubricas custeadas com recursos da Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura deverão observar os preços praticados no mercado, tomando como 

referência a Tabela da FGV/MINC (Serviços) e Tabela FGV/MINC (Mão de 

Obra), disponíveis no Blog da Funcarte (www.blogdafuncarte.com.br). Para fins 

aqui citados, será considerada sempre a versão mais recente da referida tabela, 

devendo a mesma ser atualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA de 55,4530% referente ao período de março de 2012, última publicação, 

até o presente ano. Se os valores apresentados forem superiores aos da tabela 

FGV/MINC, os mesmos deverão ser justificados.  

4.7 O produto resultante dos projetos culturais incentivados por esta lei, será 

apresentado, principalmente, no Município de Natal, devendo nele constar 

obrigatoriamente a divulgação do apoio institucional da Prefeitura. Art.14º, da Lei 

5.323, de 28 de novembro de 2001. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

http://www.blogdafuncarte.com.br/


5.1 O Empreendedor deverá preencher a proposta de incentivo em mídia 

digital, encaminhando a seguinte documentação para o endereço eletrônico 

(xxxxxxxxxxxxxxxx):  

 

I - Se pessoa jurídica:  

a) cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) cópia do instrumento constitutivo e suas alterações; cópia da ata de 

constituição e de eleição da diretoria atual e/ou termo de posse, conforme o caso;  

c) cópia do documento de identificação (Carteira de Identidade ou Habilitação - 

CNH) e do Cartão de Inscrição do Contribuinte no Cadastro de Pessoa Física do 

Ministério da Fazenda (CPF), do responsável legal;  

d) Currículo da instituição ou empresa atualizado;  

e) preencher no formulário, o número do cadastro no CMEC) disponível no blog 

da Funcarte (www.blogdafuncarte.com.br);  

f) Certidão negativa de débitos municipais.  

 

II - Se pessoa física:  

a) cópia do documento de identificação (Carteira de Identidade ou Habilitação - 

CNH);  

b) cópia do Cartão de Inscrição do Contribuinte no Cadastro de Pessoa Física 

do Ministério da Fazenda (CPF);  

c) currículo do empreendedor atualizado;  

d) preencher no formulário, o número do cadastro no CMEC) disponível no blog 

da Funcarte (www.blogdafuncarte.com.br);    

f) Certidão negativa de débitos municipais.  

 

6. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DA 

INSCRIÇÃO 

 

6.1 A falta de apresentação de quaisquer documentos de inscrição, ou do não 

cumprimento do estabelecido no Item 04 e 05, e seus subitens, implicará no 

imediato indeferimento da inscrição;  

6.2 Não serão aceitas as inscrições dos proponentes cujo conste algum membro 



proveniente dos servidores e/ou integrantes da Comissão Normativa do 

Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais e Fundação Cultural Capitania 

das Artes – FUNCARTE, Prefeitura Municipal do Natal, Vereadores, seus 

cônjuges e parentes até 2º grau.  

6.2.1 Em relação às pessoas físicas, é vedada a inscrição de servidores, 

terceirizados ou profissionais que tenham vínculo de trabalho com a 

SECULT/FUNCARTE e Prefeitura do Natal. 

6.2.2 Em relação às pessoas jurídicas privadas, não poderão se  inscrever  nesse 

Edital,  aquelas que possuam dentre os seus dirigentes: 

I – membros do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou 

do Tribunal de Contas do Estado, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou 

parente em linha reta, colateral  ou por afinidade até o 2º grau; e 

II–servidor público da SECULT/FUNCARTE e Prefeitura do Natal, ou respectivo  

cônjuge, ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 

o 2º grau. 

6.2 É vedada a participação de órgãos públicos, escolas, academias e fundações 

privadas. 

 

7. DAS EIXOS DO EDITAL: 

 

7.1  O presente Edital conta com os seguintes Eixos Temáticos: 

a. EIXO 1. DO PATRIMÔNIO E DA MEMÓRIA – Serão selecionados 

projetos que contribuam para a preservação do Patrimônio Material e Imaterial, 

manutenção e reforma de Centros, Prédios Históricos, inventários, restauros, 

apoio a grupos populares tradicionais, mestres, museus, apoio a práticas e 

manifestações culturais relativas ao Patrimônio Imaterial, mapeamento, 

pesquisa, salvaguarda,  produção bibliográfica, mobilização comunitária, 

transmissão de saberes, outras ações que contribuam para a continuidade da 

existência de bens culturais imateriais e/ou para a gestão participativa e 

autônoma da preservação de práticas tradicionais referenciais desse segmento 

social, nas modalidades de doação, patrocínio e investimento. Serão aplicados 

até 10% do valor total da renúncia.  

 



b. EIXO 2. DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, DA ACESSIBILIDADE 

E DA SUSTENTABILIDADE – Serão selecionados projetos que visam a 

promoção da inclusão da pessoa com deficiência conforme determina o Capítulo 

IX, da Lei Federal nº 16.96, de 6 de julho de 2015 – Lei Brasileira de inclusão da 

Pessoa com deficiência, projetos que contribuam para a inclusão de população 

e grupos de pessoas vulneráveis, a margem da sociedade, por questões 

históricas, socioeconômicas ou de raça, projetos de promoção da diversidade, 

projetos de ações afirmativas de geração de renda, sustentabilidade e garantia 

dos direitos à cidadania cultural, nas modalidades de doação, patrocínio e 

investimento. Serão aplicados até 5% do valor total da renúncia. 

 

c. EIXO 3. DA FORMAÇÃO. Serão selecionados projetos que contribuam 

com a formação, capacitação e qualificação da população e dos agentes 

culturais privados e públicos, potencializando os trabalhadores do segmento 

cultural, ampliando a oportunidade de trabalho e renda, o acesso a cursos, 

oficinas, encontros, palestras, seminários, produtos físicos e virtuais, 

publicações e outras ações, que permitam a promoção do conhecimento teórico 

e/ou prático aos artistas, grupos, coletivos, gestores e demais ações formativas, 

nas modalidades de doação, patrocínio e investimento. Serão aplicados até 10% 

do valor total da renúncia. 

 

d.  EIXO 4. DA GESTÃO, DO FOMENTO E DO FINANCIAMENTO.  Serão 

selecionados projetos de Empreendedores culturais formais, que contribuam 

com o desenvolvimento da economia da cultura do Município, sua ampliação e 

diversificação e fomento, em todas suas linguagens artísticas, nas modalidades 

de doação, patrocínio e investimento.  Serão aplicados até 50% do valor total da 

renúncia. 

 

e. EIXO 5. DO LIVRO E DA LEITURA. Serão selecionados projetos que 

contribuam com a promoção do acesso à leitura, de forma inovadora, criativa e 

inclusiva, que permitam à realização e o alcance das metas contidas no Plano 

Municipal de Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas, Lei nº 6.751, de 

22 de dezembro de 2017, nas modalidades de doação, patrocínio e investimento. 

Serão aplicados até 5% do valor total da renúncia.  



 

f. EIXO 6.  DO FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA. Serão selecionados 

projetos de Empreendedores culturais formais, que contribuam com o 

desenvolvimento da economia criativa do Município, contribuindo para um 

ambiente favorável ao empreendedorismo cultural, em todas as suas formas, 

abrindo perspectiva de criação e oportunidade de emprego e renda a qualquer 

trabalhador da cultura, nas modalidades de doação, patrocínio e investimento, 

em consonância com os Eixos Temáticos abaixo descritos. Serão aplicados até 

20% do valor total da renúncia. 

 

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA PREMIAÇÃO: 

 

8.1. O EDITAL DE INCENTIVO À CULTURA LEI DJALMA MARANHÃO – 

EMPREENDEDOR CULTURAL, contemplará os selecionados nos Eixos 

Temáticos existentes, de acordo com o previsto no item 9 deste Edital, com um 

investimento  total de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) oriundo da renúncia 

fiscal do Município (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme previsto na 

Lei nº 5.323, de 28 de novembro de 2001.  

 

8.2  Em caso do não preenchimento de todas as vagas disponíveis nos Eixos 

Temáticos (item 7.1), os recursos poderão ser remanejados de um Eixo Temático 

para outro, como também, a variação do percentual estimado previsto para cada 

Eixo, a critério da Comissão Normativa do Programa Djalma Maranhão e da 

Presidência da FUNCARTE, em consonância com a quantidade de vagas 

existentes e o número de inscritos. Também poderão ser criadas, listas de 

suplência em cada Eixo para projetos não inscritos e não captados, quando um 

determinado Eixo, atingir o teto máximo de percentual de recursos previstos.  

 

9. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS: 

 

9.1 DA COMISSÃO NORMATIVA DA LEI DJALMA MARANHÃO. A Comissão 

Normativa do Programa Djalma Maranhão, independente e autônoma, formada 

paritariamente por representantes do setor cultural e do Poder Público Municipal, 

instituída pela Lei nº 4.838, de 09 de julho de 1997, Art. 5º, fica incumbida de 



analisar, avaliar e aprovar os projetos culturais apresentados neste Edital.  

9.2. A lista das propostas habilitadas e inabilitadas será homologada pelo 

Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes  –  FUNCARTE e publicada 

no Diário Oficial do Município (http://www.natal.rn.gov.br); 

9.3. Os candidatos não habilitados terão um prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da publicação da lista a que se refere o item anterior, para interpor 

recursos à Comissão Normativa da Lei Djalma Maranhão; 

9.4. Os recursos referentes à inabilitação da inscrição deverão ser 

encaminhados eletronicamente para o e-mail (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).  

9.5. Os recursos serão julgados em até 5 (cinco) dias úteis e publicado no Diário 

Oficial do Município e homologado pelo Presidente da Fundação Cultural 

Capitania das Artes – FUNCARTE, sendo de total responsabilidade do 

proponente acompanhar a atualização dessas informações. 

 

10. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO TÉCNICA  

 

10.1. Critérios de Pontuação: 

a) Excelência artística do projeto (relevância) 1 a 5 

b) Qualificação dos profissionais envolvidos   1 a 5 

c) Condições para viabilidade prática do projeto   1 a 5 

d) Planejamento do projeto através do cronograma proposto   1 a 5 

e) Estratégia de comunicação, divulgação e formação de público   1 a 5 

e) Análise curricular 1 a 5 Apenas para as Eixos profissional. 

f) Análise da relevância cultural do projeto proposto   1 a 5 

TOTAL35 pontos 

 

11.1 Em caso de desempate será computada a maior nota nos quesitos das 

alíneas:  

a) Excelência artística do projeto e letra  

b) Análise da relevância cultural do projeto. 

 

12. DAS CONTRAPARTIDAS OBRIGATÓRIAS  

 



12.1 Entende-se por contrapartida o conjunto de ações propostas pelo 

Empreendedor Cultural, destinadas à FUNCARTE, correspondente a 10% (dez 

por cento), do valor, produto, renda ou serviço resultante do projeto 

desenvolvido, em cumprimento obrigatório ao Art. 4º, da Lei nº 5.323, de 28 de 

novembro de 2001, cuja destinação ou aplicação será sempre pública e gratuita, 

garantindo o amplo acesso da população do Município do Natal ao proposto.  O 

Empreendedor poderá ofertar como contrapartidas: 

I - Realizar, gratuitamente, atividades paralelas ao projeto, tais como palestra, 

conversa, oficina, curso, treinamento com o autor, fotógrafo, artista visual, em 

escolas da rede pública e/ou equipamentos culturais do Município; 

II - Oferecer bolsas de estudo ou estágio a estudantes da rede pública em 

atividades educacionais, profissionais ou de gestão cultural e artes 

desenvolvidas na proposta cultural; 

III - Realizar ação cultural voltada preferencialmente ao público infantil ou infanto-

juvenil em equipamentos culturais geridos pelo Município.  

IV - Estabelecer parceria visando a capacitação de agentes culturais em 

iniciativas financiadas pelo poder público; 

V - Outras medidas sugeridas pelo Empreendedor, a serem aprovadas pela 

Comissão Normativa do Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais.  

 

12.2 O Empreendedor selecionado e com projeto captado, deverá 

obrigatoriamente, contribuir com uma ação destinada à população vulnerável e 

em situação de risco social e/ou em território de Baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, conforme item 12.1.  

12.3 O Empreendedor deverá, no formulário de inscrição, informar a 

quantidade, bem como, se dará a execução das contrapartidas socioculturais do 

projeto. 

 

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

13.1 O contemplado deverá fazer constar em casos de publicidade e/ou 

promoções em mídias impressas, radiofônicas, televisivas e virtuais a referência 

do apoio da Prefeitura Municipal do Natal.  



13.2 O contemplado terá que comprovar a realização das atividades por meio de 

relatórios, fotografias, material de divulgação e/ou de imprensa, à Fundação 

Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, na conclusão final da realização da 

proposta.  

13.3 As alterações que se refiram ao objeto da proposta artística, atividades a 

serem realizadas e pessoas envolvidas deverão ser devidamente justificadas por 

ocasião da entrega dos relatórios, ao final do período de realização. Tais 

modificações não poderão contrariar as disposições previstas neste edital.  

13.4 O contemplado (pessoa física ou jurídica) deverá apresentar “Prestação de 

Conta Financeira Final” no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do 

apoio financeiro da proposta artística, comprovando a utilização dos recursos 

conforme indicado no mesmo.  

13.5 A prestação de contas deverá ser realizada necessariamente através do 

modelo de planilha prevista no ANEXO deste Edital, a qual deverá ser entregue 

devidamente preenchida com a indicação de seus respectivos recibos, 

comprovação das transferências bancárias ou depósitos referentes aos 

pagamentos dos artistas com todas as páginas rubricadas e ao final assinada 

pelo proponente (pessoa física ou jurídica). 

13.6 Serão aceitos todos os recibos de compra e/ou serviços referentes à 

realização do objeto contemplado por este edital, para fins de “Prestação de 

Contas Financeiras” com data anterior ou posterior a publicação do resultado 

final dos vencedores no Diário Oficial do Município, os quais deverão, apenas, 

comprovar a devida destinação dos recursos em conformidade com o montante 

financeiro recebido.    

13.7 Os comprovantes originais dos gastos referentes a todas as despesas do 

projeto, indicados na planilha mencionada nos itens anteriores, deverão ser 

entregues na apresentação da Prestação de Contas financeiras à FUNCARTE e 

as cópias destes deverão ficar sob a custódia e responsabilidade do proponente 

(pessoa física ou jurídica) pelo prazo de cinco anos.  

13.8 O setor técnico competente responsável pela análise da Prestação de 

Contas da proposta artística selecionada poderá diligenciar, a qualquer tempo, 

entrega de eventual comprovante que tenha sido constada ausência por parte 

do contemplado em relação aos comprovantes mencionados nos subitens 

XXXXXX para aprovação das contas. 



13.9 A prestação de contas será analisada pelo Setor Financeiro da FUNCARTE 

e submetida à aprovação da autoridade competente. 

13.10 A não-aprovação da prestação de contas do projeto na forma estabelecida 

no item anterior sujeitará o proponente a devolver o total das importâncias 

recebidas, acrescidas da respectiva atualização monetária, em até 30 (trinta) 

dias da publicação do despacho que as rejeitou. 

13.11 A não devolução da importância no prazo e forma assinalados 

caracterizará a inadimplência do proponente nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93.  

13.12 As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras advindas de 

utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, cabem 

exclusivamente ao contemplado. 

13.13 A Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE não se 

responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos 

assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizados 

pelo contemplado para fins do cumprimento do ajuste com a Prefeitura Municipal 

de Natal.  

13.14 É vedada a aplicação dos recursos do presente para fins diversos que não 

estejam relacionados ao objeto deste edital.  

 

14  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

14.1 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade de 

01 (hum) ano, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.  

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente 

Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a 

reembolso, indenização ou compensação. 

 

15.2 O Proponente selecionado autoriza, desde já, a Fundação Cultural 

Capitania das Artes – FUNCARTE e a Prefeitura Municipal do Natal a 

mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem 



oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material 

audiovisual, fotografias e relatórios selecionados dos. 

 

15.4 É facultado à Comissão Normativa da Lei Djalma Maranhão promover, a 

qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

de processos. 

 

15.5 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato 

motivado da Comissão Normativa da Lei Djalma Maranhão.  

 

15.6 Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir proponente, 

em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou 

posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica 

ou financeira. 

 

15.7 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 

do objeto deste objeto poderão ser prestados no local de entrega da 

documentação necessária à devida inscrição. 

 

 

Natal, 03 de dezembro de 2021. 

 

Dácio Tavares de Freitas Galvão 

Presidente da FUNCARTE 


