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REGULAMENTO  
 

1ª EDIÇÃO DO PROJETO “LEI DO LIVRO” DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE   
EDIÇÃO 2019  

 
 
 

1. DO OBJETO 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O projeto “Lei do Livro” instituído pela Resolução Legislativa nº 02 de 15 de setembro de 2014 e promovido 

pela Câmara Municipal do Rio Grande, juntamente à Secretaria de Município da Cultura e à Academia Rio-

Grandina de Letras, tem o objetivo de publicar, anualmente, 1 (um) livro que enfoque temas regionais 

ligados à cultura rio-grandina, classificado em um dos seguintes gêneros literários: poesia, crônica, 

romance ou história.  

 

2. DA INSCRIÇÃO 

_____________________________________________________________________________________ 

O período de inscrição é de 14 de 30 maio de 2019. Cada autor poderá inscrever apenas 1 (uma) obra, 

sendo que esta deverá cumprir as seguintes exigências:  

 

2.1. Obra em língua portuguesa; inédita; de autoria do próprio concorrente; classificada em um dos 

gêneros indicados no item 1(um) deste regulamento. 

 

2.2. O arquivo digital salvo em formato .pdf deve ser identificado apenas com o pseudônimo do(os/as) 

autor(os/as) e formatado pelo programa Microsoft Word; tamanho A4; fonte Arial tamanho 12; espaço 

entrelinhas 1,5; margens superior  e inferior medindo 2,5 cm, direita e esquerda medindo 3 cm. 

 

2.3. O arquivo deve conter entre 80 e 200 páginas. 

 

2.4. A inscrição deve ser protocolada na sede da Secretaria de Município da Cultura, localizada na 

Rua General Vitorino, 666, Bairro Centro (CEP: 96200-310, Rio Grande/RS), em horário de expediente: 

de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30. Ou, ainda, enviada pelos correios, na modalidade 

SEDEX, para o endereço acima citado, com postagem até a data limite das inscrições. 

 



 

2.5. No ato da inscrição o concorrente deverá entregar em envelope lacrado, identificado em seu 

exterior com apenas o pseudônimo do(os/as) autor(os/as) e o título da obra, o trabalho em formato 

.pdf salvo em CD ou DVD, 3 (três) cópias impressas em tamanho A4 e a ficha de inscrição (ANEXO 

I) preenchida e assinada. Concorrerão apenas os trabalhos recebidos e protocolados até o dia 30 de 

maio de 2019.  

 

3. DA SELEÇÃO 

_____________________________________________________________________________________ 

3.1. A comissão responsável pela escolha da obra a ser publicada será composta pelos seguintes 

representantes: um membro indicado pelo Conselho Municipal de Política Cultural, um membro indicado 

pela Academia Rio-Grandina de Letras e um membro indicado pela Câmara Municipal do Rio Grande.  

 

3.2. A escolha da obra a ser publicada deverá obedecer aos seguintes critérios: 

 
a) qualidade técnica; 

b) originalidade; 

c) revisão ortográfica, gramatical e estilística da obra. 

 

3.3. A comissão deve apresentar um parecer, por escrito, com os motivos que levaram à escolha da obra. 

  

3.4. A divulgação do resultado se dará através das páginas institucionais e redes sociais da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande (www.riogrande.rs.gov.br), da Câmara Municipal do Rio Grande 

(http://www.camarariogrande.rs.gov.br) e da Secretaria de Município da Cultura 

(www.secultrg.blogspot.com.br).  

 

4. DA PUBLICAÇÃO  

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.1. A diagramação da obra para publicação é de inteira responsabilidade do(a/os/as) autor(a/es/as) e 

passará pela aprovação das instituições que promovem esse regulamento. O(a/os/as) autor(a/es/as) da 

obra selecionada deve(m) entregar à Secretaria de Município da Cultura a diagramação da obra (capa, 

contracapa e miolo) no programa InDesign ou PageMaker.  

 

4.2. As normas para a diagramação da obra serão acordadas entre o(a/os/as) autor(a/es/as) e as 

instituições que promovem esse regulamento. 

 

4.3. Conforme e Resolução Legislativa nº 02 de 15 de setembro de 2014, será publicada a edição de 1000 

(mil) exemplares da obra selecionada e terá seu lançamento realizado em solenidade pelo Poder 

Legislativo Municipal. 

 



4.4. O(a/os/as) autor(a/es/as) não receberá(ão) nenhuma retribuição monetária a título de direitos autorais, 

cabendo-lhe(s) receber 200 exemplares da edição, podendo ou não destiná-los a comercialização. 

 
4.5. Os demais exemplares (800) serão posteriormente distribuídos gratuitamente pela Câmara Municipal 

do Rio Grande e pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Município da Cultura, para escolas, 

instituições culturais, educacionais e de pesquisa, não podendo ser comercializado. 

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

_____________________________________________________________________________________ 

5.1. Os trabalhos inscritos em desacordo com qualquer item deste regulamento serão automaticamente 

desclassificados. 

 

5.2. É vetada a participação de servidores municipais, incluindo servidores dos Poderes Legislativo e 

Executivo Municipais, de membros da Academia Rio-Grandina de Letras, assim como de membros ou 

parentes da Comissão responsável pelo processo de avaliação das obras inscritas nesse regulamento. 

 

5.3. Ao ter sua obra selecionada para a publicação, o(a/os/as) autor(a/es/as)  autoriza(m) a SECRETARIA 

DE MUNICÍPIO DA CULTURA e a CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE a utilizar, em peças de 

divulgação, imagens e demais dados de identificação da obra e de seu(s) autor(es). 

 

5.4. Todos os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos diretamente pela Câmara Municipal 

do Rio Grande e pela Secretaria de Município da Cultura. Informações podem ser obtidas pelo telefone 

(53) 3235.7803 ou pelo endereço de e-mail secult.rg@gmail.com. 

 
6. CRONOGRAMA 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.1. Inscrições: de 14 a 30 de maio de 2019. 

6.2. Seleção: de 17 de junho a 26 de agosto de 2019. 

6.3. Divulgação do resultado: 30 de agosto de 2019. 

6.4. Entrega da obra diagramada para a publicação: até o dia 25 de setembro de 2019. 

6.5. Solenidade de lançamento da obra publicada: dezembro de 2019. 

 

 

Rio Grande, 14 de maio de 2019. 

 

 

Andréa Dutra Westphal                                                           Ricardo Freitas 

      Presidente da Câmara Municipal do Rio Grande                         Secretário de Município da Cultura 
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ANEXO I  
 

1ª EDIÇÃO DO PROJETO “LEI DO LIVRO” DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE   
EDIÇÃO 2019  

 
(Em caso de inscrição contendo mais de um autor, é preciso preencher os campos abaixo com os dados de todos os autores). 

 

 

 
Nome completo: 
 

RG: 

CPF: 

Endereço (rua, número e bairro): 

Cidade e Estado: 

Endereço de e-mail: 

Telefone: (       ) 

Pseudônimo: 

Título da obra: 

 
 

Rio Grande,         de                      de 2019. 
 
 
 

__________________________________________ 
Participante(s) inscrito(a/os/as) 


