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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
REPLUBICAÇÃO POR INCORREÇÕES
DECRETO MUNICIPAL Nº5.031, DE 03 DE JUNHO DE 2022

Homologa o Regimento Interno da Comissão
de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais
do Municipio de Lauro

de Freitas – CAS,

instituida pela Lei Municipal nº 1.386 de 26 de
novembro de 2010, na forma que indica e dá
outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,no
uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art.1º Fica homologado o Regimento Interno da Comissão de Avaliação e
Seleção de Projetos Culturais do Município de Lauro de Freitas – CAS, aprovado pelo
seu plenário em 17 de maio de 2022, nos termos do Anexo único.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 30 de maio de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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REGIMENTO INTERNO DA CAS

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS
CULTURAIS DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art.1º A Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais do Município de
Lauro de Freitas - CAS, órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo, integrante da
estrutura administrativa do Fundo Municipal de Cultura – FMC, criado pela Lei 1.386 de 26
de novembro de 2010, tem por finalidade avaliar e decidir sobre o apoio e financiamento de
projetos culturais e exercer outras funções que lhe couberem dentro da legislação municipal.
Art.2º Compete à Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais - CAS:
I - Receber e apreciar os projetos do Comitê Técnico, designados pela SECULT;
II - Aprovar ou reprovar, de acordo com os critérios que estão definidos na Lei Municipal
1.386/2010, os projetos culturais a serem financiados pelo FMC, suas diretrizes e
disponibilidades financeiras, nos editais e demandas espontâneas;
III - Fixar e revisar normas e critérios referentes à apreciação dos projetos culturais, dandolhes a devida publicidade;
IV - Avaliar a execução dos projetos culturais aprovados, informada pelo parecer técnico do
Comitê Técnico.
V - Promover, pelos meios ao seu alcance, a defesa e valorização da produção artística e
cultural de Lauro de Freitas;
VI - Opinar, quando solicitada, sobre qualquer assunto pertinente à produção artística e cultural
do município;
VII - Avaliar a execução do FMC, recomendando medidas para o seu aperfeiçoamento;
VIII - Decidir sobre o Regimento Interno da CAS e suas alterações;
IX - Exercer outras funções que lhe forem atribuídas por decisão colegiada dos seus membros.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Art.3º A Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais - CAS compõe-se
de 10 (dez) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 05 (cinco) representantes da
Sociedade Civil do Município e igual número de suplentes e por 05 (cinco) representantes do
Poder Público e igual o número de suplentes, todos com assento no Conselho Municipal de
Política Cultural CMPC.
§ 1º. O Presidente(a) do Conselho Municipal de Política Cultural e o Secretário (a)
Municipal de Cultura e Turismo são membros natos da Comissão de Avaliação e Seleção de
Projetos Culturais.
§ 2º. A Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais - CAS ficará incumbida da
análise e seleção dos projetos a serem apoiados.
§ 3º. Os/as conselheiros/as serão designados/as conforme o Artigo 5º do Capítulo II da Lei
Municipal 1.386/2010.

SEÇÃO II
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art.4º A CAS é constituída pelas seguintes instâncias:
I - Plenário;
II – Presidente (a);
III -Secretário (a) Executivo (a);
Art.5º O plenário é constituído pelos membros titulares e suplentes da Comissão.
§ 1º. Aos suplentes é facultada a participação nas reuniões da CAS com direito a voz e sem
direito a voto;
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§ 2º. Aos suplentes, quando convocados, é obrigatória a participação nas reuniões da CAS,
com direito a voz e voto;
§ 3º. O membro convocado que não puder comparecer à reunião deverá notificar sua ausência
pelo E-mail (cas-secult@laurodefreitas.ba.gov.br), justificando-a perante a CAS.
§ 4º. O membro titular que faltar a mais de 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas, ou 05
(cinco) reuniões intercaladas, sem justificativa, será desligado da CAS, devendo ser substituído
(a) pelo(a) seu (a) respectivo (a) suplente, que completará o período do mandato. A justificativa
deverá ser apresentada à Presidência da CAS até a reunião ordinária subsequente;
§ 5º No caso de doença serão abonadas as faltas devidamente comprovadas por atestado
médico ou documento expedido por outro profissional que confirme a necessidade do
afastamento do membro.
§ 6º A presidência da CAS encaminhará a Comissão Executiva do CMPC, a solicitação dos
procedimentos de substituição dos integrantes desligados.
§ 7º Os membros que forem desligados da CAS ficam impedidos de participarem novamente
pelo período de dois anos, a contar do desligamento.
Art.6º Na falta de algum membro titular, ou nos seus impedimentos eventuais,
assumirá suas funções o seu suplente específico.
§ 1º. Somente será computada a presença do membro da comissão, se este chegar até 30
(trinta) minutos após o início da reunião.
Art.7º A Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais - CAS será presidida
conforme capítulo II parágrafo 4º da Lei 1.386 de 26 de novembro de 2010.
Art.8º A Comissão de Avaliação elegerá entre seus pares, na primeira reunião
ordinária, seu (sua) Presidente/a e Secretário/a.
Art.9º O plenário da CAS reunir-se-á, ordinariamente no mínimo, 01 (uma) vez, a
cada dois meses, para deliberar sobre a aprovação ou reprovação dos projetos que pleiteiam
apoio ou financiamento através de recursos do FMC, em dia, hora e local previamente fixados
e extraordinariamente, sempre que necessário, podendo deliberar com a presença mínima de
50% +1 (cinquenta porcento + um)) dos seus membros.
§ 1º. A convocação será feita pelo presidente/a ou por solicitação de, no mínimo de 05 (cinco)
membros, através de email e/ou WhastApp.
§ 2º. Se, após 30 (trinta) minutos da hora marcada, não houver quórum, mínimo de 50% + 1
(cinquenta % mais um) , a reunião será cancelada.
Art.10º As decisões da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais serão
tomadas por maioria simples dos membros titulares, computados os membros suplentes,
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quando convocados, sempre por voto aberto e nominal.
Art.11º Nenhum membro titular, presente à reunião, poderá eximir-se de votar,
ressalvando-se a possibilidade de, por motivo de foro íntimo, declarar-se impedido.
Art.12º Para efeito deste regimento considera-se:
I – Projeto Cultural: proposta de realização de atividades, ações ou eventos
especificamente voltados para o desenvolvimento da Cultura e a preservação do patrimônio
cultural do Município de Lauro de Freitas;
II – Proponente: pessoa jurídica ou física estabelecida ou domiciliada no Município
há pelo menos 02 (dois) anos, que proponha projetos de natureza cultural ao Órgão Oficial da
Cultura será encaminhada a CAS, resguardadas as proibições contidas no parágrafo 5º do Art.
5º da Lei municipal 1.386/2010 e atendendo a resolução Nº 005, de 07 de abril de 2022.
III – Produtor Cultural: responsável técnico pela execução do projeto cultural;
IV – Coordenador Geral: responsável pelo planejamento e acompanhamento do
projeto cultural;
V – Patrocinador: pessoa física ou jurídica que contribua com recursos próprios para
a formação e/ou manutenção do FMC.
Art.13º Os projetos encaminhados à CAS passarão pelas seguintes etapas:
I – Distribuição;
II – Relatória;
III – Recomendação;
IV - Seleção final.
Art.14º Na etapa de distribuição, cópias completas serão distribuídas ao relator/a
designado pela CAS.
Art.15º Em caso de editais haverá 2 (dois) relatores:
I – Um (01) relator indicado pelo plenário da CAS;
II – Um (01) relator sorteado entre os membros da CAS.
§ 1º. Nas designações por sorteio, será respeitado rodízio entre os membros da CAS.
§ 2º. O relator escolhido, por indicação ou sorteio, poderá se declarar impedido de emitir
parecer, por motivo de foro íntimo.
§ 3º. Excepcionalmente um projeto poderá ser distribuído a dois relatores indicados, quando
se enquadrar em duas ou mais áreas distintas.
§ 4º. Serão disponibilizadas cópias a todos os membros da CAS dos projetos protocolados na
SECULT e no CMPC que pleiteiem apoio e/ou financiamento do FMC e atendendo a resolução
Nº 005, de 07 de abril de 2022.
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Art.16º Tratando-se de editais os relatores terão prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis
conforme o caso, para apresentarem parecer por escrito, envolvendo exame de mérito e da
proposta de destinação de recursos.
Art.17º Tratando-se de demandas espontâneas, o pleno se reunirá para deliberar
coletivamente após análise do parecer técnico da SECULT por e-mail com até 30 (trinta) dias
de antecedência da reunião.
Art.18º Na etapa de avaliação um projeto só poderá ser colocado em avaliação final
em reunião da CAS com a apresentação do parecer do relator, bem como do relatório da
SECULT e/ou do CMPC, e a deliberação do plenário da Comissão.
Art.19º Um projeto poderá ser aprovado parcialmente desde que o responsável pelo
mesmo regularize as pendências dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento
do parecer.
Art.20º Na etapa de recomendação, procede-se da seguinte forma:
I – Serão Recomendados os projetos que alcançarem pontuação mínima de 60
(sessenta) pontos na avaliação, conforme critérios mencionados no Anexo I, deste Regimento
Interno;
II – O proponente de projeto com 01 (uma) recomendação poderá solicitar recurso
e, se deferido pela CAS, será redistribuído para uma nova avaliação;
III – Projetos sem nenhuma recomendação serão automaticamente eliminados, sem
direito a recurso;
IV- Após a publicação dos novos pareceres, de acordo com o item anterior, os
projetos que tiverem ao menos duas recomendações serão encaminhados à seleção final, desde
que atingido 60 (sessenta) pontos.

Art.21º Na etapa de seleção final das propostas, a CAS atribuirá notas observando
os critérios estabelecidos nos editais, de modo a estabelecer uma ordem classificatória na
distribuição dos recursos do FMC destinados ao respectivo edital em análise.
Parágrafo Único – Em caso de demanda espontânea a seleção da proposta deve atender ao
Artigo 4 º da Lei Municipal 1.386 de 26 de novembro de 2010.
Art. 22º Fica aberta a qualquer membro da CAS a possibilidade de pedido de vista
aos projetos em avaliação, para fins de esclarecimento, durante o período de avaliação e
seleção.
Art.23º Na etapa de seleção final todos os projetos analisados serão classificados
mediante a sua pontuação final.
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Art.24º Caberá aos proponentes, cujos projetos tenham sido reprovados, pedido de
reconsideração da decisão junto à Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais,
quando deverão apresentar justificativa com elementos que fundamentem o seu pleito, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente à data de publicação do resultado
no Diário Oficial do município, devendo o mesmo ser apreciado pelo plenário da CAS, dentro
do prazo estabelecido no respectivo edital.
Art.25º As relações dos projetos aprovados serão encaminhadas para o Conselho
Municipal de Política Cultural e para a SECULT, que publicarão no Diário Oficial do
Município, e notificarão os proponentes, por ofício ou

e-mail, conforme a ordem de

classificação, para apresentar a documentação complementar necessária à formalização da
concessão.
Art.26º A CAS receberá e apreciará laudo final da SECULT sobre a execução dos
projetos financiados, avaliando os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e
alcançados, os custos estimados e reais, a repercussão da iniciativa na comunidade e o
cumprimento das disposições legais.
§ 1º. O responsável pelo projeto cuja prestação de contas for rejeitada pela CAS terá acesso
a toda documentação que sustentou a decisão, bem como poderá interpor recurso junto à
Comissão para reavaliação do laudo final, acompanhado, se for o caso, de elementos não
trazidos inicialmente à consideração da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
§ 2º. Além das sanções penais cabíveis, o proponente que não comprovar a aplicação dos
recursos nos prazos estipulados sofrerá as sanções penais e administrativas previstas em Lei,
será inscrito em dívida ativa da Fazenda Municipal e excluído de qualquer projeto apoiado
pelo FMC ou pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, bem como da possibilidade de
apresentar novos projetos, visando receber recursos públicos do FMC ou da Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas, até o cumprimento dessas obrigações.
Art.27º De todas as reuniões da Comissão serão lavradas atas pelo (a) secretário (a),
devendo conter data, hora e local de sua realização, os nomes dos membros presentes, a súmula
do expediente, os processos apreciados e as respectivas decisões e outras deliberações da CAS.
Art.28º Os meios necessários ao funcionamento da CAS e à realização dos trabalhos
compreendidos em sua área de competência ficarão sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
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SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art.29º Incumbe ao plenário decidir sobre as competências básicas definidas no
artigo 2º deste Regimento.
Art.30º Aos componentes do plenário da CAS incumbe, ainda:
I - Analisar e relatar os processos e matérias que lhes forem designados, nos prazos
determinados;
II - Deliberar e votar sobre os assuntos submetidos à Comissão, exceto a presidência
que só votará em caso de empate;
III - Desempenhar outras tarefas que lhes forem atribuídas pela Comissão.
Art.31º Compete ao Presidente/a da CAS:
I - Dirigir, supervisionar e coordenar os trabalhos da CAS, promovendo as medidas
necessárias ao cumprimento das suas finalidades;
II - Presidir as reuniões da Comissão, conduzindo os debates, resolvendo questões de
ordem e apurando as votações;
III - Proceder a distribuição dos processos, nos termos do artigo 15 deste Regimento
Interno;
IV - Convocar sessões extraordinárias, sempre que julgar necessário;
V - Assinar e encaminhar para os devidos fins as atas e resoluções da CAS;
VI - Exercer o voto de qualidade para desempate das votações.
Art.32º Serão atribuições do Secretário/a:
I – Coordenar as reuniões da CAS na ausência do/a Presidente/a, seguindo o
ordenamento do dia;
II – Assistir às reuniões da Comissão, lavrando as atas correspondentes, devendo estas
conter a data, a hora e o local de sua realização, os nomes dos membros presentes, a súmula
do expediente, os processos apreciados e as respectivas decisões e outras deliberações
tomadas;
III – Providenciar lista de presença para todos os encontros, solicitar a assinatura dos
presentes e anexá-la à referida ata.
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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art.33º O presente Regimento poderá ser alterado, total ou parcialmente, por decisão
de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros titulares da Comissão de Avaliação e Seleção e
dos suplentes quando convocados;
Art.34º Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário da Comissão em resoluções
que passarão a integrar este Regimento.
Art.35º O presente Regimento Interno da Comissão de Avaliação e Seleção do FMC
de Lauro de Freitas é aprovado em conformidade com a Lei Municipal Nº 1.386 de 26 de
novembro de 2010.

Lauro de Freitas, 30 de maio de de 2022.

André Ivan de Santana Lima
Presidente
Sonia Maria Gomes de Lima
Secretária Executiva

ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

São critérios gerais de pontuação e gradação de nota para Avaliação e Seleção de Projetos
Culturais:
I - O mérito e/ou relevância artística ou cultural - 0,0 a 10,0
II - A viabilidade e a coerência orçamentária - 0,0 a 10,0
III - A contrapartida social proposta - 0,0 a 10,0
IV - O caráter multiplicador do projeto 0,0 a 10,0
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V - A imprescindibilidade do incentivo para a realização do projeto - 0,0 a 10,0
VI - A exeqüibilidade dos prazos propostos - 0,0 a 10,0
VII - O currículo e portfólio do proponente - 0,0 a 10,0

Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais do Municipio de Lauro de
Freitas – CAS.
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