
 
 

 

 

EDITAL DA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO “LEI DO LIVRO” 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA/RS 

EDIÇÃO 2022 

 - Inscrições de 13 de junho a 1º de agosto de 2022 - 

 

1. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, por meio da Resolução Legislativa 

nº 012/2020, deverá publicar até dois livros anualmente, sendo que se forem dois, um 

deverá ser texto acadêmico (dissertações, teses) e outro texto literário. Os livros 

publicados farão parte do acervo bibliográfico do Poder Legislativo.  

1.1 Os livros a serem publicados deverão enfocar temas locais ou regionais que estejam 

ligados à história e/ou cultura santa-mariense, podendo estar classificados nos seguintes 

tipos de textos literários: crônicas, contos, poemas, romances, ou ainda textos 

acadêmicos oriundos de alguma investigação científica, filosófica ou artística.  

 

2. Os interessados na publicação de sua obra pela Câmara de Vereadores de Santa 

Maria deverão inscrever seus trabalhos no período de 13 de junho a 1º de agosto de 

2022. Cada autor poderá inscrever apenas uma obra, sendo que esta deverá cumprir as 

seguintes exigências:  

2.1 escrita em língua portuguesa; a obra precisa ser inédita; de autoria do próprio 

concorrente; identificada, no corpo da obra, apenas com pseudônimo; obedecendo ao 

tema e apresentando-se em um dos tipos de textos indicados no § 1º desta Resolução;  

2.2 formatação eletrônica no programa Microsoft Word; fonte Times New Roman tamanho 

12; espaço entrelinhas 1,5; tamanho do papel A4; margens: superior 2,5 cm, inferior 2,5 

cm, direita 3 cm e esquerda 2 cm; com mínimo de 80 páginas e máximo 250 páginas.  

 

3. Os trabalhos deverão ser entregues pessoalmente e protocolados no Protocolo Geral 

da Câmara, ou enviados via sedex (dirigido à Assessoria de Relações Públicas), na 

Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS (Rua Vale Machado, 1415, CEP 97010-530), 

no período em que estiverem abertas as inscrições, obedecendo aos seguintes critérios:  

3.1 Estar em mídia eletrônica, arquivo em PDF (CD/DVD) e mais 3 (três) cópias 

impressas. No exterior dos trabalhos entregues deverá constar apenas o nome da obra e 
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o pseudônimo do autor. Concorrerão apenas os trabalhos recebidos e protocolados 

dentro do período de inscrições.  

3.2 anexo ao CD/DVD e as cópias impressas, deverá ser entregue um envelope lacrado, 

identificado na parte externa com o nome da obra e o pseudônimo do autor, e contendo 

em seu interior os seguintes dados: nome completo do autor, número da carteira de 

identidade e do CPF, endereço, telefone (fixo e celular) (modelo em anexo 1), e 

declaração assinada de que, caso classificado, cederá os direitos de publicação da obra à 

Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS (modelo em anexo 2);  

3.3 o CD/DVD e as cópias impressas serão destinados, ao arquivamento da obra em 

PDF, e as cópias impressas, à comissão avaliadora dos títulos inscritos. Após a 

divulgação do resultado final do concurso, os inscritos têm até 30 dias corridos para 

retirarem junto à Assessoria de Relações Públicas as cópias impressas se assim 

desejarem. Após esse prazo, o material será eliminado.  

 

4. A escolha do livro que será publicado pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, em 

cada ano, será definida por uma comissão composta: por um (01) representante do 

Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria, um (01) representante da Associação 

Santa-mariense de Letras e um (01) representante da Casa do Poeta de Santa Maria. Os 

critérios de escolha se nortearão pela relevância do tema abordado na obra, devendo ser 

exclusivamente relacionado à cultura e/ou história santa-mariense, cabendo aos 

integrantes da comissão apresentar justificativa, por escrito, do(s) motivo(s) da escolha 

da(s) obra(s) selecionada(s). O documento deverá ser feito em conjunto, sendo que a 

decisão da comissão é soberana.  

4.1 A comissão deverá reunir-se, para a deliberação da escolha da obra a ser publicada, 

durante o até o dia 05 de dezembro de 2022.  

4.2 O resultado será divulgado pela Câmara de Vereadores em edital publicado pela 

Presidência, no site oficial da instituição e publicado no mural de publicações oficiais pela 

Assessoria de Relações Públicas, cabendo à Diretoria de Comunicação Social ampla 

divulgação em todas as mídias utilizadas pelo Poder Legislativo.  

4.3 Após a data da divulgação, será aberto um prazo de 10 (dez) dias úteis para recursos 

dos interessados. Os recursos deverão ser encaminhados através de ofício protocolados 

no Protocolo Geral da Câmara para: Comissão “Lei do Livro” (A/C: Assessoria de 

Relações Públicas), Rua Vale Machado, 1415, CEP: 97010-530, Santa Maria/RS. Serão 

aceitos apenas os recursos recebidos dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data de divulgação dos trabalhos selecionados.  
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5. A(s) obra(s) selecionada(s) como vencedora(s) têm a responsabilidade de providenciar 

e apresentar para a Presidência da Câmara a diagramação da obra no seguinte formato:  

Características básicas do livro:  

- Miolo, formato 158mm x 230mm, cores: 1x1 preto;  

- Capa e contracapa, formato 484mm x 230mm com orelhas de 80mm, 4x0 

cores;  

- Número mínimo de páginas: 80; 

- Número máximo de páginas do livro: 250;  

Obs.: O miolo dos livros vencedores será impresso em papel offset branco 90g 

e a capa em papel supremo 250g, com laminação frente fosca.  

- a diagramação da obra (capa, contracapa e miolo) deverá ser feita no 

programa Adobe InDesign, sendo também da responsabilidade do(s) autor(es) a criação 

de arte/ilustração para a capa e contracapa da obra. O prazo de entrega da obra 

diagramada e liberada para impressão será o dia 15 de fevereiro, impreterivelmente, na 

Assessoria de Relações Públicas. O(s) material(is) entregue(s) será(ão) direcionado(s) 

apenas à impressão das obras pela Câmara de Vereadores; 

- é obrigatória a presença de tarja ou selo na capa do livro com a informação 

VENDA PROIBIDA;  

- é de responsabilidade do selecionado providenciar a ficha catalográfica feita e 

assinada por profissional competente;  

- até o dia do lançamento do(s) livro(s), o(s) autor(es) deverá(ão) entregar à 

Assessoria de Relações Públicas da Câmara um arquivo digital em PDF com a sua obra 

finalizada, para que o(s) título(s) possa(m) ser disponibilizado(s) via online à comunidade, 

em razão de que o número de obras impressas é limitado e não haverá reedição.  

5.1 A Câmara de Vereadores de Santa Maria se responsabilizará pela impressão de mil e 

quinhentos (1.500) exemplares de cada obra selecionada, de acordo com o contrato 

firmado com a empresa ganhadora do processo licitatório.  

5.2 O(s) livro(s) será(ão) lançado(s) em solenidade realizada pelo Poder Legislativo 

Municipal na Feira do Livro de Santa Maria, entre os meses de abril e maio, ou durante as 

comemorações da Semana da Câmara. O(s) livro(s) será(ao) posteriormente 

distribuído(s) gratuita e exclusivamente pela Câmara de Vereadores, para escolas e 

instituições culturais, educacionais e de pesquisa.  

5.3 Fica sob responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, o 

registro da(s) obra(s) vencedora(s) na Agência Brasileira do ISBN, que aporta um padrão 
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numérico criado com o objetivo de fornecer uma identificação específica a toda e qualquer 

publicação. 

 

6. O(s) autor(es) não receberão nenhuma retribuição monetária a título de direitos 

autorais, cabendo-lhe(s) receber 200 exemplares da edição. Em caso de obras de 

múltiplos autores, a quantidade de 200 exemplares entregues a(os) vencedor(es) deverá 

ser partilhada entre todos.  

 

7. Os trabalhos inscritos em desacordo com qualquer item desta Resolução Legislativa 

serão automaticamente desclassificados.  

 

8. Não poderão participar servidores do Poder Legislativo Municipal, nem membros ou 

parentes da comissão responsável pelo processo de planejamento, avaliação e execução 

do projeto.  

 

9. Os autores das obras escolhidas deverão ceder os direitos autorais das obras à 

Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria.  

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a comercialização dos livros 

publicados por intermédio desta Resolução, sob pena do(s) responsável(is) sofrer(em) as 

medidas legais aplicáveis por violação dos direitos autorais.  

 

 

Santa Maria, 13 de junho de 2022. 
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ANEXO 1 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO 

 
 

 
AUTOR(A): ________________________________________________________ 
 
RG: ______________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ______________________________ CEP: __________________ 
 
TELEFONE FIXO (com DDD): _______________________________________ 
 
TELEFONE CELULAR (com DDD): ___________________________________ 
 
E-MAIL: __________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 

Autorização para uso de obras  
 

 

 

 

Eu, .............................................................., CPF ............................................., reconheço, 
sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser o titular dos direitos morais e patrimoniais da obra 
........................................................................................................................... 
Através deste instrumento, autorizo a utilização gratuita da mencionada obra pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Santa Maria, inscrita no CNPJ nº 89.250.708/0001-04, 
conforme regramento estabelecido pelo Concurso Literário Lei do Livro. Por esta ser a 
expressão da minha vontade, declaro e autorizo o uso acima descrito sem que nada haja 
a ser reclamado a título de direitos autorais e conexos.  

 
 
 
 
 
 

Cidade, dia, mês, ano. 
 

 

 

 
 
 
________________________________________________________________________ 

(nome completo e assinatura do autor ou titular dos direitos autorais da obra) 
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