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EDITAL Nº 09/ 2014 

Projeto Cultural Musical Banda Cover e Autoral  
 
O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, em especial em 
conformidade com a Lei Municipal 52/2011, e com o Decreto Municipal 187/2014, torna 
público que estão abertas inscrições para seleção de Projetos Culturais musicais que envolverá 
Bandas, Grupos, musicais Cover e Autoral, a serem beneficiados pelo Programa Municipal de 
Incentivo à Cultura – para o exercício de 2014, conforme regras estabelecidas abaixo: 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
O processo de seleção dar-se-á de acordo com o previsto na Lei Municipal Nº 52/2011 de 17 
de Outubro de 2011, com o Decreto Municipal N º187/2014, além do presente Edital. 
Os projetos serão analisados pela Comissão de Análise de Projetos Culturais (CAPC), autônoma 
e independente, formada majoritariamente por representantes do setor cultural do município 
indicados pelo Conselho Municipal da Cultura (5 membros titulares e 2 suplentes) e 
minoritariamente por representantes do Poder Público (2 membros titulares e 1 suplente). 
 
 
2. DAS DEFINIÇÕES RELATIVAS AOS PROJETOS CULTURAIS MUSICAIS: 
 
2.1 Entende-se por incentivo cultural aos Projetos Culturais Musicais;“ O fomento do poder 
público aos produtores culturais, destinando-lhes recursos para a execução de projetos 
selecionados pela Comissão de Análise de Projetos Culturais. 
 
2.2 - Para efeitos do decreto 187/2014, Projeto Cultural de Música Cover e Projeto Cultural de 
Musicas Autorais em seu artigo 3º são assim considerados: 

I - Considera-se Projeto Cultural de Música Cover os projetos de bandas que tocam uma 
combinação de músicas de diferentes décadas e estilos e que podem ser de uma única banda 
ou artista ou de várias fontes diferentes;  

II - Considera-se Projeto Cultural de Música Autoral as bandas que tocam músicas de sua 
autoria, assim entendidas, aquelas bandas que não possuam contrato com nenhuma 
gravadora e que sejam responsáveis diretos pela gravação de seus CD’s ou DVD’s.  

2.2.  Este edital é destinado para a seleção de projetos que viabilizem propostas de circulação , 
mostras musicais, Cover e Autoral a serem realizadas no município de Paraíso do Norte.  
 
2.3 Os projetos serão selecionados de acordo com o item 1, com disposição preliminar deste 
edital. Todos os proponentes deverão apresentar a documentação que comprove a 
regularidade fiscal e identificação da pessoa jurídica/ física. O  
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não cumprimento desta exigência inabilitará o projeto para o efeito de celebração de termo de 
cooperação. 
  
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS: 
 
3.1 Os projetos a serem analisados pela a comissão serão apresentados em formulários 
próprios – Versão 2014 - fornecidos pela Secretaria Municipal da Cultura da seguinte forma: 
 
3.1.1 Ficha de Inscrição será através de formulários; (de acordo com o anexo I e II). 
 
3.1.3 Os formulários não poderão ser preenchidos manualmente. 
 
3.2 Para a inscrição, os proponentes deverão entregar uma via do formulário de inscrição, 
devidamente preenchida e assinada, bem como a documentação necessária, em envelope 
lacrado. 
 
3.3 Para a identificação de seu projeto, os proponentes deverão colar na frente do envelope 
mais uma via da Ficha de Identificação (primeira página do Formulário de Inscrição), 
devidamente preenchida. 
 
3.4 Os projetos deverão ser inscritos junto à Secretaria Municipal de Cultura ou via sedex  
dentro dos prazos e horários de atendimento estabelecidos no presente Edital, e enviados 
para o endereço da Secretaria Municipal da Cultura –Praça Santos Dumont -  Centro Paraíso do 
Norte –Paraná. Não serão aceitas inscrições via fax, e-mail, correio eletrônico ou similar. 
 
3.5 A partir do momento que o projeto for inscrito no livro de registro e receber o número de 
identificação, não será possível nenhum tipo de correção ou acréscimo de documentos ao 
mesmo.  
 
3.6 Os proponentes que não preencherem todos os campos necessários do formulário, ou não 
apresentarem toda a documentação prevista no presente Edital, serão considerados 
inabilitados para concorrer aos benefícios do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 
(PROMIC). 
 
3.7 Os projetos Culturais Musicais COVERS E AUTORAIS terão o total de (12) projetos 
selecionados. 
 
3.8 Os projetos culturais COVERS E AUTORAIS selecionados terão os valores em cachê 
referentes à seguinte tabela:  
 

 ITEM Quantidade   valor unitário                     

01 Valor do cachê por banda       12 R$ 500,00 

02 Valor de auxilio Transporte (100KM)       06 R$ 200,00                   

 03            Valor de auxilio Transporte (300KM)       06                          R$ 400,00                      
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3.9 Os projetos Culturais Musicais COVERS E AUTORAIS, terão também apoio com 
equipamentos de som e seguranças para realização do evento, conforme o anexo III. 
 
4. CRONOGRAMA: 
 
a) Períodos de Inscrições: de 25/06 a 14/07 de 2014. 
 
b) Seleção dos projetos: 16/07 a 25/07 de 2014. 
 
c) Toda a documentação solicitada terá que ser apresentada no ato de inscrição do projeto, de 
acordo com o (Iten 13.3 ao 13.3.9) conforme a ficha de inscrição, para a celebração de Termo 
de Cooperação Cultural-Financeira. O não cumprimento dessa condição no prazo estipulado 
implicará em desistência por parte do proponente. 
 
d) Em casos de não comprovação de todos os documentos exigidos para a habilitação os 
proponentes terão ate o dia 30/07/2014 para apresentá-los 
  
e) Divulgações dos aprovados; 04/08/2014. 
 
f) Agenda de show será realizada no (2º) segundos domingos de cada mês, com início em 
Agosto de 2014 a Janeiro de 2015, estabelecido no seguinte calendário: 
 
10/08/2014 – 14/09/2014 – 12/10/2014 – 09/11/2014 – 14/12/2014 – 11/01/2015. 
 
- É importante frisar que: 
 
f) O proponente terá que deixar de forma explicita na ficha de inscrição a data que irá se 
apresentar, de acordo com o calendário acima. 
 
g) Local de Inscrição: Secretaria Municipal da Cultura –Praça Santos Dumont - Centro Paraíso 
do Norte –Paraná. 
  
h) Horário: Segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00horas. 
 
i) Envio das inscrições por correio via sedex de acordo com a data estabelecida neste edital. 
 
j) Edital de Aprovação: até 04 de Agosto de 2014 (Divulgação na Internet –
WWW.prefeitura@paraisodonorte.pr.gov.br, no mural da Secretaria Municipal da Cultura e no 
Jornal Oficial do Município). 
 
k) Períodos de Execução dos projetos culturais selecionados: Agosto de 2014 a Janeiro de 
2015. 
 
5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE PROJETO: 
5.1 Podem se inscrever nos projetos pessoas preferencialmente jurídicas de direito privado, de 
natureza cultural musical. 
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5.2 Os proponentes envolvidos nos projetos deverão estar concordantes com as finalidades e 
procedimentos de execução, prestação de contas e acompanhamento do Programa Municipal 
de Incentivo à Cultura e com os termos do presente Edital. 
 
5.3 Todos os proponentes de Projetos Culturais Cover e Autorais, ao inscrever seus projetos, 
deverão estar em concordância de que, tendo seu projeto selecionado, o mesmo será 
acompanhado pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
5.4 Os proponentes que, nos termos da Lei Municipal 52, de 17 de Outubro de 2011 e no 
Decreto Municipal 187/2014, tiverem prestação de contas reprovadas pelo Município de 
Paraíso do Norte, ficam inabilitados para concorrer ao incentivo cultural municipal.  
 
5.5 Servidores e empregados Públicos da esfera Municipal, da Administração Direta ou 
Indireta, não poderão inscrever projetos. 
 
5.6 Servidores e empregados Públicos das esferas Estadual e Federal podem inscrever nos 
projetos. 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO DO PROPONENTE PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 
 
6.1. O proponente, pessoa jurídica, deverá apresentar declaração que contenha as seguintes 
informações: 
 
6.1.1. Declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica e seus dirigentes, não são réus 
em ação civil pública e cível que envolva denúncia de irregularidades ou desvio de dinheiro 
público; de que não possui restrições ao crédito que impeçam a abertura de conta corrente em 
instituições financeiras, para cumprimento do Decreto Municipal nº 187/2014; de que a 
pessoa jurídica não remunerará com recursos do Termo ou contratará, para execução do 
projeto, servidor público municipal, bem como servidores da esfera estadual e federal, salvo, 
nestes dois últimos casos, tenham as pessoas a serem contratadas, qualidades artísticas e/ou 
de produção cultural indispensável ao desenvolvimento do projeto. 
 
6.1.2. Histórico de atividades da pessoa jurídica que credencie para a execução do projeto. 
 
6.1.3. Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certidão de Regularidade de Situação do FGTS; 
 
6.2 A não apresentação das declarações constantes no item 6.1 inabilitará o projeto. 
 
6.2.1 O proponente, pessoa física, deverá apresentar declaração que contenha as seguintes 
informações: 
 
6.2.2 Declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa física não é ré em ação civil pública, 
criminal e cível que envolva denúncia de irregularidade ou desvio de dinheiro público; de que  
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não possui restrições ao crédito que impeçam a abertura de conta corrente em instituições 
financeiras, para cumprimento do Decreto Municipal nº 187/2014; de que a pessoa jurídica 
não remunerará com recursos do Termo ou contratará, para execução do projeto, servidor 
público municipal, bem como servidores da esfera estadual e federal, salvo, nestes dois 
últimos casos, tenham as pessoas a serem contratadas, qualidades artísticas e/ou de produção 
cultural indispensável ao desenvolvimento do projeto. 
 
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 
 
7.1 O proponente que exercer função remunerada pelo PROMIC no projeto, deve declarar  
esta condição expressamente no projeto. 
 
8. DAS ÁREAS PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS: 
 
I - MÚSICA – circulação / Mostra. 
 
8.1 Por atividade de circulação entendem-se aquelas que, em diversos formatos, contribuem 
para a socialização e fruição de bens culturais. 
 
9. OS VALORES DISPONÍVEIS PARA O INCENTIVO E QUANTIDADE DE PROJETOS POR 
PROPONENTE: 
 
9.1 Poderão ser inscrito até dois projetos por proponente. 
 
10. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS PROJETOS: 
 
10.1 Serão utilizados para a avaliação os critérios constantes na lei 52/2011 no Decreto 
187/2014 e no presente edital. 
 
I- clareza e coerência nos objetivos; 
II- criatividade; 
III- retorno de interesse público, em especial pela participação na implantação de um circuito 
público de Cultura em Paraíso do Norte, como meio de permitir o acesso à produção, 
formação e fruição cultural;  
IV- importância para a cidade;  
V- descentralização cultural; 
VI- universalização e democratização do acesso aos bens culturais;  
VII- socialização de oportunidades de produção cultural; 
VIII- enriquecimento de referências estéticas; 
IX- valorização da música, com destaque para a capacidade de revelar e propagar os valores 
artístico-culturais. 
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X- o princípio da não concentração por grupos envolvidos. Considerar-se-á como concentração 
os projetos que envolvam o mesmo grupo beneficiado, independentemente do proponente do 
projeto e, havendo mais de um projeto por grupo beneficiado, cabe exclusivamente a 
Comissão de Avaliação de Projetos Culturais decidirem sobre a seleção dos mesmos. 

10.2. Toda a documentação juntada é parte integrante do projeto apresentado para concorrer 
ao incentivo cultural, sendo objeto de análise da CAPC.  
 
11. SOBRE O RITO DA SELEÇÃO DE PROJETOS BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COVER E AUTORAL. 
 
11.1 Para subsidiar a análise dos projetos, a CAPC se orientará pelo presente Edital, dentro da 
seguinte sistemática: 
 
11.1.1. Ao final das inscrições, os projetos serão organizados com base na Ficha de 
Identificação e encaminhados aos membros da Comissão para análise e providências, seguindo 
a ordem de inscrição dos projetos e a ordem alfabética dos nomes dos membros da Comissão. 
 
11.1.2 Os projetos serão divididos por categorias musicais para análise do presente Edital. 
 
11.1.3 Na fase inicial de trabalho cada membro da Comissão, às vistas dos demais, deverá 
fazer a abertura dos envelopes que lhe forem destinados para habilitação ou inabilitação da 
proposta. 
 
11.1.4 Na fase de análise, o projeto será sempre relatado ao conjunto dos membros para seu 
conhecimento. Os mesmos poderão solicitar vistas do projeto e de sua documentação, a 
qualquer tempo durante a análise.  
 
11.1.5 Na fase de análise, os projetos serão verificados tanto em suas propostas individuais 
quanto em relação ao contexto geral de projetos inscritos, zelando a Comissão pelo princípio 
de equidade entre os estilos musicais, até concluir-se a análise, aprovando-se projetos de 
acordo com o volume geral de recursos disponibilizados. 
 
11.2. Serão selecionados projetos em 1ª convocação até o limite da verba orçamentária 
disponibilizada pelo Edital. 
 
11.2.1. Os projetos não selecionados por falta de disponibilidade orçamentária serão 
considerados suplentes e separados por área ou seguimento musical.  
 
11.2.2. Se ocorrer desistência, inabilitação ou suspensão de projetos selecionados em 1ª 
convocação, e se o valor remanescente permitir, a Comissão reanalisará os projetos suplentes 
para 2ª convocação.  
O prazo máximo para a publicação de editais de convocação de projetos estará prevista para o 
dia 04 de Agosto  de 2014.  
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As regras para celebração de termos de cooperação com os projetos selecionados em 
convocações posteriores são as deste edital. 
 
12. DA FORMAÇÃO E GESTÃO DO CUSTEIO DOS PROJETOS 
 
12.1 O plano de aplicação de recursos e o cronograma de desembolso financeiro proposto 
para a execução do projeto cultural nortearão a aplicação dos recursos financeiros, caso o 
projeto seja selecionado.  
 
12.2 A Comissão de Avaliação, mediante a análise da justificativa apresentada, poderá 
autorizar a criação de novas rubricas, remanejamento de valores, substituição de pessoas, 
objetos e locais e quaisquer outras modificações na proposta originalmente apresentada, 
desde que não descaracterizem o projeto, sendo vedada a alteração do montante do incentivo 
autorizado. 
 
13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
 
13.1 Deverá o proponente estar ciente de que, selecionado o projeto para repasse dos 
recursos, será celebrado um Termo de Cooperação Cultural e Financeira com o Município de 
Paraíso do Norte, conforme o presente Edital. 
 
13.1.2. Durante toda a execução do Termo de Cooperação Cultural e Financeira, deverá o 
proponente, pessoa jurídica ou física, manter todas as qualificações estipuladas neste Edital, 
sob pena de suspensão do mesmo e responsabilização, nos termos da Lei Municipal Nº 
52/2011 de 17 de Outubro de 2011 e no Decreto Municipal 187/2014. 
 
13.3. A proponente pessoa jurídica deverá apresentar: 
 
13.3.1 Cópia da Ata de Constituição da Entidade ou Estatuto: 
 
13.3.2 Cópia do termo de posse do dirigente; 
Cópia do RG e CPF do representante legal da pessoa jurídica (para a comprovação deste item 
também será válida a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto); de 
carteiras de identificação profissional (CRM, OAB, CREA, CRC entre outras) que contenham 
foto e números de RG e CPF, de Carteira de Identidade na qual está discriminado o número do 
CPF); 
 
13.3.3 Certidão Negativa de Débito perante a Receita Federal, Estadual e Municipal; 
 
13.3.4 Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certidão de Regularidade de Situação do FGTS; 
 
 
13.3.5 Cópia de Inscrição no CNPJ; 
 
13.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 



 
 
 

 

 

 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE 

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-1132 

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58 

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br 

 
13.3.7 O proponente, pessoa física, deverá apresentar as seguintes documentações: 
 
13.3.8 Cópia do RG e CPF (para a comprovação deste item também será válida a apresentação 
de Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto); de carteiras de identificação 
profissional (CRM, OAB, CREA, CRC entre outras) que contenham foto e números de RG e CPF, 
de Carteira de Identidade na qual está discriminado o número do CPF); 
 
13.3.9 Comprovante de domicílio (Serão aceitos como comprovante de domicílio no caso de 
proponente pessoa física: contas de água, luz, telefone ou outras que sejam similares e 
indiquem o domicílio do proponente, cópia de Carteira de Trabalho. 
 
13.3.10 OBSERVAÇÃO: 
Em caso de Pessoa Física, serão descontados os encargos sociais, conforme determina a 
legislação. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1. O material recebido dos projetos selecionados ficará arquivado junto à Diretoria de 
Incentivo à Cultura. 
 
14.2. Os projetos não selecionados, bem como os pareceres a eles referentes emitidos pela 
CAPC, serão devolvidos no prazo máximo de 30 dias após a publicação do Edital de Aprovação, 
mediante apresentação do comprovante de inscrição ou documento de identidade. 
 
14.2.1Os projetos não selecionados, e seus anexos, que não forem retirados em 90 dias após a 
publicação do Edital de Aprovação, serão inutilizados. 
 
14.3 A inobservância de quaisquer itens deste Edital implicará na inabilitação do projeto. 
 
14.4 Os casos omissos serão resolvidos pela CAPC. 
 
 
 

Paraíso do Norte, 23 de Junho de 2014. 

Carlos Alberto Vizzotto 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Pessoa Jurídica  

Formulário de Inscrição de Bandas/Grupos Musicais Culturais Cover e Autoral 

Identificação da Banda/Grupo Musical. 

 

 

 

Nome do Proponente:_____________________________RG: 

________________CPF_________________________Data de Emissão ____________  Orgão 

Expedidor:____________. 

 

Estilo Musical =                                                Data de Apresentação -----/-----/----- 

(  ) Circulação   (  ) Mostra  

Razão Social ______________________ CNPJ__________________________ 

Endereço Empresa: _____________________________Telefone__________________ 

Município:____________________________________UF:_______CEP:______________ 

Endereço Residencial: _______________________________________     

Telefone_______________________ Celular______________________Endereço Eletrônico 

(email)____________________________________________ 

Município:________________________________UF:_______CEP__________________. 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Pessoa Física  

Formulário de Inscrição de Bandas/Grupos Musicais Culturais Cover e Autoral 

Identificação da Banda/Grupo Musical. 

 

 

 Estilo Musical =                                                                          Data de Apresentação -----/-----/----- 

(  )  Circulação  (  ) Mostra  

 

Nome do Proponente:_____________________________RG: 

________________CPF_________________________Data de Emissão ____________  Orgão 

Expedidor:____________. 

 

 

Endereço Residencial: _______________________________________     

Telefone_______________________ Celular______________________Endereço Eletrônico 

(email)____________________________________________ 

Município:________________________________UF:_______CEP__________________. 
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Paraíso do Norte, 23 de Junho de 2014. 

Carlos Alberto Vizzotto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


