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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei n° 3.666, de 15 de outubro de 2020
Altera o dispositivo da Lei n° 2.939 de 5 de dezembro de 2017, que Isenta de pagamento das
taxas para licenciamento de eventos e taxas de uso do espaço público; taxas de licenciamento,
localização e funcionamento e taxas de licença sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais;
para as entidades assistenciais privadas, declaradas de utilidade pública, federal, estadual,
distrital ou municipal.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Art. 1º, da Lei nº 2.939/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam isentas do pagamento das taxas para licenciamento de eventos, taxas de uso do
espaço público; das taxas de licenciamento, localização e funcionamento e das taxas de licença
sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais para abertura, renovação, funcionamento e
encerramento; as entidades privadas, declaradas de utilidade pública, federal, estadual, distrital
ou municipal, devidamente reconhecidas por Lei, existentes ou que vierem a existir, neste
município.”
Art. 2º Fica revogado o Parágrafo Único, do Art. 1º, da Lei n° 2.939/2017.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Josué Bonk Setenareski
Secretário Municipal de Finanças

Lei n° 3.667, de 15 de outubro de 2020
Institui o Programa de “Banco de Ração e Utensílios para Animais” no Município de São José
dos Pinhais e dá outras providências.

Art. 2º Fica o Município de São José dos Pinhais, por meio de seus órgãos competentes,
autorizado a organizar e estruturar o Programa Banco de Ração, fornecendo o apoio
administrativo, técnico financeiro e operacional, determinando os critérios de compra, coleta, de
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Programa Banco de Ração do Município
de São José dos Pinhais, com o objetivo de captar doações de rações e promover sua
distribuição, diretamente ou através de entidades previamente cadastradas – organizações não
governamentais (ONGs), Protetores Independentes e às pessoas e/ou famílias em estado de
vulnerabilidade alimentar e nutricional que possuem animais, assistidas ou não por entidades
assistenciais, contribuindo diretamente para a saúde animal.
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A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
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distribuição, da fiscalização a ser exercida, bem como o credenciamento e o acompanhamento
das entidades, pessoas e/ou famílias beneficiárias devidamente cadastradas.
Art. 3º Os alimentos doados e coletados pelo Programa Banco de Ração não serão destinados à
comercialização.
Art. 4º São finalidades do Banco de Ração do Município de São José dos Pinhais:
I – proceder à coleta, recondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentícios,
perecíveis ou não, desde que em condições de consumo, provenientes de:
a) doações de estabelecimentos comerciais e industriais ligados à produção e comercialização,
no atacado ou no varejo, de produtos e gêneros alimentícios destinados aos Pets;
b) doações das apreensões por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal,
resguardada a aplicação das normas legais; e
c) doações de órgãos públicos ou de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
II – efetuar a distribuição dos produtos e gêneros arrecadados para protetores independentes,
ONGs constituídas e pessoas e/ou famílias em estado de vulnerabilidade alimentar e nutricional
que possuam animais.
§ 1º As entidades que promovem a distribuição de ração deverão informar quinzenalmente o
número de animais atendidos com as doações do programa.
§ 2º Além dos produtos e gêneros alimentícios obtidos na forma desta Lei, o Programa Banco de
Ração do Município de São José dos Pinhais poderá, aceitar cessão gratuita ou doação de
roupinhas, remédios, coleiras, guias, casinhas, caixas de transporte, brinquedos, produtos de
limpeza e utensílios diversos para os animais.
§ 3º Serão disponibilizados em locais de grande circulação de pessoas dentro do Município de
São José dos Pinhais, pontos para recebimento de produtos.
Art. 5º Das equipes de coleta de doações previstas nesta Lei, participará, obrigatoriamente, pelo
menos um profissional legalmente habilitado a aferir e atestar estarem os produtos e gêneros
alimentícios em condições apropriadas para o consumo.
Parágrafo único. O Programa Banco de Ração do Município de São José dos Pinhais deverá
designar um Responsável Técnico Médico Veterinário com Anotação de Responsabilidade
Técnica homologada pelo CRMV-PR para coordenar as atividades.

Art. 6º Para a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios
com outras instituições públicas e/ou privadas.
Art. 7º O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar o presente Programa dando-lhe eficácia
e aplicabilidade, em especial no que tange à criação, composição e competência dos órgãos ou
entidades responsáveis pela sua coordenação.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal
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Ahirton Sdroiesk Junior
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Lei n° 3.668, de 15 de outubro de 2020
Denomina de Cabo Moisés Amadeu Silva Gracia a Praça localizada no Jardim Ipê, no
Município de São José dos Pinhais.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de Cabo Moisés Amadeu Silva Gracia, a Praça localizada no
loteamento Núcleo Residencial Ypê, no ponto de coordenadas UTM 683.385,18E e
7.180.545,93N, confrontando com as ruas José Ricardo Ferreira, Vicente Vahovicz e Petronela
Socolowski, no Jardim Ipê, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Adão Cetnarski Neto
Secretário Municipal de Urbanismo

Lei n° 3.669, de 15 de outubro de 2020
Institui o título “Empresa Amiga dos Animais” no Município de São José dos Pinhais e dá outras
providências.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o título “Empresa Amiga dos Animais”, para contemplar empresas privadas
estabelecidas no Município de São José dos Pinhais, a ser concedido pelo órgão competente
responsável.
Art. 2º O título “Empresa Amiga dos Animais” será concedido em reconhecimento público às
ações de responsabilidade social, desenvolvidas pelas empresas no intuito de contribuir para a
defesa, a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos animais.
Parágrafo único. Por defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida dos animais, entendem-se
ações como: castração, adoção, abrigo, atendimento veterinário, entre outros cuidados aos
animais.
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Art. 4º O título “Empresa Amiga dos Animais” consistirá em um selo destacando a participação
da pessoa jurídica para melhoria da qualidade de vida dos animais, que poderá ser afixado no
estabelecimento.
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Art. 3º Para se habilitar à concessão do título, a empresa interessada deverá se inscrever junto à
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, através do órgão competente responsável,
apresentando relatório comprobatório das atividades desenvolvidas em benefícios dos animais
necessitados.
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Art. 5º A pessoa jurídica que possuir o título poderá usufruir dele para fins de propaganda e
divulgação.
Art. 6º O título “Empresa Amiga dos Animais” terá validade de 12(doze) meses, podendo ser
renovado mediante nova inscrição e avaliação.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Ahirton Sdroiesk Junior
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Lei n° 3.670, de 15 de outubro de 2020
Denomina de Rua Evanir Pasqualin Socek uma das vias públicas do Município de São José
dos Pinhais.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Rua Evanir Pasqualin Socek, a Rua situada na Cachoeira, que tem
seu início na Rua Benjamim Negoseki, no ponto de coordenadas UTM 676.880,27E e
7.167.806,39N, e termina na Rua dos Purkotes, no ponto de coordenadas UTM 676.594,52E e
7.167.864, 34N, com aproximadamente 320 metros de extensão.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da publicação.
Art. 3º Fica revogada a Lei nº 583, de 02 de Julho de 2004.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Adão Cetnarski Neto
Secretário Municipal de Urbanismo

Lei n° 3.671, de 15 de outubro de 2020
Dispõe sobre a Semana de Conscientização e Prevenção à Pedofilia na Internet no âmbito do
município de São José dos Pinhais e dá outras providências.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse Municipal e devem ser
observadas por todos os Agentes Públicos e Agentes Políticos que desempenham atividades em
qualquer repartição pública no Município.
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre Campanha de Conscientização e Prevenção à Pedofilia na Internet,
visando a proteção do Menor.
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A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 2º Fica estabelecido que, a contar do dia 11 de maio, seja destinado uma semana à
Campanha de Conscientização e Prevenção à Pedofilia na Internet, que passará a constar no
Calendário Oficial de Eventos do Município e Câmara de Vereadores.
Art. 3º Na semana da Campanha deverão ocorrer mobilizações das repartições públicas e da
sociedade quanto à importância de conscientizar a população sobre a pedofilia na internet.
Parágrafo único. Ficam as Escolas e CMEIs, sejam elas privadas e/ou públicas, localizadas no
Município de São José dos Pinhais, orientadas a realizar atividades de esclarecimentos acerca
da pedofilia na internet, junto aos seus alunos e toda a comunidade escolar, utilizando linguagem
adequada a seu nível de entendimento e escolaridade.
Art. 4º Compete ao Município formar e capacitar continuamente os profissionais que atuam
diretamente com menores, para combater a pedofilia na internet, oferecendo palestras com
profissionais das áreas de Tecnologia, Psicologia, Jurídica e Social.
Art. 5º Envolver a participação do menor na campanha informativa, despertando o interesse em
combater a pedofilia na internet.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Decreto n° 4.058, de 15 de Outubro de 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais)
para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais, com base na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64, na Lei Municipal nº 3.450, de 10 de
dezembro de 2019 e memorando nº 157/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, de 14 de Outubro de 2020, e,
Considerando que no inciso I, art. 43 da Lei nº 3.330, de 16 de julho de 2019, que estabelece
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, conforme
disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 5º da Lei nº 3.450, de 10 de dezembro de 2019, que
estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2020,
D E C R E T A:

Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Ensino Fundamental
Manter as Atividades Administrativas e Operacionais
Vencimentos e Vantagens Fixas
R$ 11.000.000,00
Obrigações Patronais
R$ 1.000.000,00
Departamento de Educação Infantil
Manter as Atividades Administrativas e Operacionais
Vencimentos e Vantagens Fixas
R$ 5.000.000,00
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Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete
milhões de reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
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Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, conforme
preceitua os artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964 e artigo 5º da Lei Municipal nº 3.450, de 10 de dezembro de 2019, será tomado como
recurso o provável Excesso de Arrecadação na seguinte conta de receita 1758.01.11.01.00 –
Transferências de Recursos Fundeb – 60%.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Walace Marcelo Fagundes
Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES

Comunicado de Suspensão – Concorrência Pública nº 17/2020 – SERMALI
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
MUNICIPAIS.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS vem através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES, comunicar a SUSPENSÃO da Concorrência Pública
nº 17/2020-SERMALI, com data de abertura prevista para o dia 20 de outubro de 2020 às
09h00min, para revisão do edital e da planilha orçamentária, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas.
São José dos Pinhais, 16 de outubro de 2020.

Paulo Cesar Magnuskei
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações

EMPRESAS HABILITADAS PARA O LOTE 02:
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OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de cobertura em quadras
poliesportivas de Escolas Municipais, conforme descrito abaixo no subitem 1.1.1 e conforme
especificações contidas nos ANEXOS, sendo: LOTE 01 - Execução da obra de construção da
cobertura na quadra poliesportiva da Escola Municipal Prefeito Francisco Ferreira Claudino,
localizada na Rua Matilde Brantil de Paula, n.º 635, com área de 622,15 m2; LOTE 02- Execução
da obra de construção da cobertura na quadra poliesportiva da Escola Municipal Professora
Cleonice Braga, localizada na Rua Alexandre Ronkoski, nº 200, com área de 622,15 m2. De
acordo com os critérios previamente estabelecidos e em conformidade com o Artigo 45 da Lei
Federal N.º 8.666/93 e suas alterações, a Comissão julgou que:
EMPRESAS HABILITADAS PARA O LOTE 01:
RMAX ENGENHARIA LTDA (ME);
TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (EPP);
INCUBO ENGENHARIA EIRELI (ME).
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Extrato de Julgamento dos Documentos de Habilitação da Concorrência
Pública N.º 08/2020-SERMALI
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RMAX ENGENHARIA LTDA (ME);
TIGUEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (EPP);
3 D CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
Por atendimento às condições fixadas no Edital e por apresentar o menor preço no total da Proposta
para cada Lote fica declarada como vencedora do LOTE 01 deste certame a empresa RMAX
ENGENHARIA LTDA com a Proposta de Preços no valor corrigido de R$ 409.372,63
(quatrocentos e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) e fica
declarada como vencedora do LOTE 02 deste certame a empresa RMAX ENGENHARIA
LTDA com a Proposta de Preços no valor corrigido de R$ 419.534,85 (quatrocentos e
dezenove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). A Comissão
comunica que a íntegra da Ata de Julgamento está disponível no site www.sjp.pr.gov.br e que
fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da última publicação deste
julgamento, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações.
Data do Julgamento: 16/10/2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Extrato – Termo Aditivo nº 375/2020 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 207/2020-SERMALI, por mais
03 (três) meses, referente à prestação de serviços de TÉCNICA EM ENFERMAGEM para atuar
na UPA Afonso Pena, e adequação contratual conforme alteração efetuada no Edital do
Chamamento Público n.º 05/2020-SERMALI, datado de 03/07/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade n.º 138/2020 – SERMALI, artigo 57, inciso II, e artigo 58,
inciso I, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: MICHELE FERREIRA DA COSTA DOS SANTOS.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.426,88 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e
oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de outubro de 2020.

Extrato – Termo Aditivo nº 380/2020 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 217/2020-SERMALI, contados a
partir do término estabelecido na cláusula terceira do referido contrato, que visa a prestação de
serviços de Técnico em Enfermagem, sem qualquer vínculo empregatício, para atuar no
Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por mais 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 147/2020 - SERMALI, artigo 57, inciso II,
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: FLÁVIA JESUS DA SILVA.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 9.979,20.
DATA DE ASSINATURA: 14 de Outubro de 2020.
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OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 210/2020-SERMALI, contados a
partir do término estabelecido na cláusula terceira do referido contrato, que visa a prestação de
serviços de Técnico em Enfermagem, sem qualquer vínculo empregatício, para atuar no
Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por mais 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 140/2020 - SERMALI, artigo 57, inciso II,
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: ANA MARIA MACHICADO DE URGARTE ASSENHEIMER.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 9.979,20.
DATA DE ASSINATURA: 14 de Outubro de 2020.
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Extrato – Termo Aditivo nº 383/2020 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 215/2020-SERMALI,
contados a partir do término estabelecido na cláusula terceira do referido contrato, que visa à
prestação de serviços de Enfermeiro, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital
e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e
na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por mais 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 145/2020 – SERMALI, art. 57, inciso II e
art. 58, inciso I e art. 65 inciso I, alínea “b”, c/c §1.º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações.
CONTRATADA: JOELMA VAZ CAETANO.
VALOR TOTAL: R$ 19.602,00.
DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2020.

Extrato – Termo Aditivo nº 384/2020 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 219/2020-SERMALI,
contados a partir do término estabelecido na cláusula terceira do referido contrato, que visa à
prestação de serviços de Enfermeiro, sem qualquer vínculo empregatício, para atuar no Hospital
e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e
na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por mais 03 (três) mesesI.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 149/2020 – SERMALI, artigo 57, inciso
II, artigo 58, inciso I e art. 65, inciso I, alínea “b”, c/c § 1.º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações.
CONTRATADA: EDUARDO JOSÉ TRUPPEL.
VALOR TOTAL: R$ 19.602,00
DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2020.

Extrato – Termo Aditivo nº 385/2020 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 218/2020-SERMALI,contados a
partir do término estabelecido na cláusula terceira do referido contrato, que visa a prestação de
serviços Médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício, para atuar nas
Unidades Básicas de Saúde, por mais 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 148/2020 - SERMALI, artigo 57, inciso II,
artigo 58, inciso I e art. 65, inciso I, alínea “b, c/c § 1.º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações.
CONTRATADA: RAFAEL FOLLADOR HALUCH.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 75.681,00.
DATA DE ASSINATURA: 15 de Outubro de 2020.
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OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 097/2019 – SERMALI que
visa à prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de
exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e
realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 05 (cinco) meses, contados
a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula
quarta.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 054/2019 – SERMALI, art. 57, inciso II
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADO: PAULO ROBERTO MACIEL
VALOR ESTIMADO: R$ 316.988,80.
DATA DE ASSINATURA:15 de outubro de 2020.
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Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº 196/2020 – SERMALI
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.º 196/2020 – SERMALI - Processo Administrativo n.º 841/2020 - DECOL,
que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para
atender a demanda judiciais, adjudicado às empresas:
 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI o valor global de R$ 2.460,00;
 CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA o valor global de R$ 2.771,10
 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA o valor global de R$ 79.567,50.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº 198/2020 – SERMALI
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.º 198/2020 – Processo Administrativo n.º 834/2020, que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS – aquisição de material médico hospitalar para a Secretaria Municipal
de Saúde, ADJUDICADO às empresas:
 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, valor global de R$ 7.875,00,00.
 VIGILANTE DA GLICOSE COM. DE PROD. P/ DIABÉTICOS LTDA ME, valor global de R$
7.573,05.
 J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA, valor global de R$ 4.936,50.
 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA, valor global de R$ 10.267,20.
 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA, valor global de R$ 62.622,00.
 ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, valor global de R$ 47.214,66.
 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, valor global de R$ 49.556,30.
 BML HOSPITALAR LTDA, valor global de R$ 36.646,50.
 SC COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, valor global de R$ 77.845,50.
 JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA, valor global de R$ 19.650,00.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal
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O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.º 205/2020 – SERMALI - Processo Administrativo n.º 833/2020 - DECOL,
que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para a
Secretaria Municipal de Saúde, adjudicado às empresas:
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 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME o valor global de
R$ 83.747,70;
 CIRÚRGICA PLENA PROD. HOSP. EIRELI o valor global de R$ 30.300,00;
 S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI o valor global de R$ 23.212,35;
 ATLÂNTICO BC PROD. PARA SAÚDE - EIRELI o valor global de R$ 8.040,00;
 VENEZA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI o valor global de R$ 15.297,00;
 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA o valor global de
R$ 12.303,00;
 CIRÚRGICA OURO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA o valor global de
R$ 750,00.
 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA o valor global de R$ 17.855,00.
 MARKUS EDUARDO FRANÇA DA CRUZ o valor global de R$ 16.380,00.
 ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA o valor global de R$ 56.925,00.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº 224/2020 – SERMALI
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.º 224/2020 – Processo Administrativo n.º 720/2020, que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS – contratação de empresas especializadas em manutenções em redes
de gases medicinais e seus acessórios tais como: compressores, bombas d’água e à vácuo,
secadores entre outros, com fornecimento de peças, ADJUDICADO às empresas:
 MAJ LAB – COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
LTDA, valor global de R$ 260.890,00.
 SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, valor global de R$ 11.600,00.
 PROJEGAS – PROJETO E INSTALAÇÕES DE GASES LTDA, valor global de R$ 53.335,25.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal
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O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 236/2020 – SERMALI, Processo
Administrativo nº 977/2020-DECOL, que tem por objeto a Registro de preços para aquisição de
longarinas em aço inox para a Secretaria Municipal de Saúde, adjudicado às empresas:
UP MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI EPP, no valor total de R$ 646.614,00.
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Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº 240/2020 – SERMALI
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.º 240/2020 – SERMALI, Processo Administrativo n.º 946/2020 - DECOL, que
tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para realização de
exames de brucelose e tuberculose em bovinos, ADJUDICADO à empresa abaixo:
 EMICI SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA, no valor total de R$ 117.000,00.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Termo de Ratificação – Inexigibilidade de Licitação nº 269/2020 – SERMALI
O Prefeito do Município de São José dos Pinhais, de acordo com o disposto no Caput do Artigo
26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA o Processo Administrativo n.º
991/2020 - DECOL.
OBJETO:Prestação de serviços de ENFERMAGEM, para atuar nas Unidades Básicas de
Saúde, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 SERMALI
CONTRATADO: CLEIDE DE FÁTIMA POPOVISKI KRUPNISKI.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.712,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 269/2020 – SERMALI, artigo 25,
caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
São José dos Pinhais, 24 de setembro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal
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O Prefeito do Município de São José dos Pinhais, de acordo com o disposto no Caput do Artigo
26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA o Processo Administrativo n.º
1107/2020 - DECOL.
OBJETO: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena, no período
de 04 (quatro) meses, conforme Chamamento Público nº 02/2018.
CONTRATADA: FLAVIANE LEITE BORTOLI.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 20.180,76
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 295/2020 – SERMALI, artigo 25,
caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
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Termo de Ratificação – Inexigibilidade de Licitação nº 297/2020 – SERMALI
O Prefeito do Município de São José dos Pinhais, de acordo com o disposto no Caput do Artigo
26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA o Processo Administrativo n.º
1108/2020 - DECOL.
OBJETO: Prestação de serviços médicos especializados de CLÍNICO GERAL, para atuar no
UPA Afonso Pena, de acordo com o Chamamento Público n.º 002/2018 – SMS.
CONTRATADA: PRÓ ATIVO GESTÃO DA SAÚDE E CLÍNICA MÉDICA LTDA.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 168.173,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 297/2020 – SERMALI, Artigo 25,
caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Extrato – Termo de Rescisão nº 09/2020 – SERMALI
OBJETO: Rescindir amigavelmente o Contrato de Prestação de Serviços n.º 339/2018SERMALI, firmado em 17 de dezembro de 2018, referente à prestação dos serviços previstos no
Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de
20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o atendimento de
crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral, conforme
requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 225/2018 – SERMALI.
CONTRATADA: FUTURA GERAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2020.

Extrato – Ata de Registro de Preços nº 765/2020 – SERMALI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de LIVROS, JOGOS E BRINQUEDOS para apoio
pedagógico para utilização do CREAS e demais unidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 098/2020 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020.
DETENTORA DA ATA: TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI.
ITENS: Conforme abaixo:

21

15

22

10

ESPECIFICAÇÕES QUANT.
JOGO GROK - Jogo de cartas para até 25 jogadores contendo 75
cartas de sentimentos, 75 cartas de necessidades e 1 manual com
20 formas de jogar. Dimensões da embalagem 17 x 11 x 5 cm
JOGO DA MEMORIA EM MDF - CX C/ 24 PECAS - Jogo da
memória Em madeira(MDF) 24
peças,tema de personagens
infantis,Idade recomendada a partir de 6 anos. Com selo do
INMETRO
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VALOR UNIT. R$
153,27

17,74
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23

10

24

10

25

10

JOGO DESAFIO MENTAL - CAIXA MAGICA –Caixa mágica em
madeira MDF (artesanal), contendo caixa mágica -gaveta secreta,
cédula e manual de instruções , medindo aproximadamente 8 cm x
5,5 cm x 3,5 cm com peso aproximado de 100 gramas.
QUEBRA CABEÇAS BLOCOS - Blocos pedagógicos quebracabeças com 36 peças em madeira com pequenas cenas de 4
peças Dimensões do produto: 27x5x21 cm
SACOLAO DE PECAS ENCAIXAVEIS - EMBALAGEM C/ 136
PECAS - Sacolão de peças encaixáveis, multi formas com 136
peças em vários formatos e cores para encaixar, confeccionado em
plástico polipropileno e colorido. Acondicionado em sacola PVC
transparente com zíper e alça. Medidas aproximadas da
embalagem: 41cm x 27cm x 18cm (CxLxA)

27,28

29,26

161,26

Extrato – Ata de Registro de Preços nº 764/2020 – SERMALI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de LIVROS, JOGOS E BRINQUEDOS para apoio
pedagógico para utilização do CREAS e demais unidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 098/2020 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020.
DETENTORA DA ATA: CORDEIRO E FRANCO LTDA.
ITENS: Conforme abaixo:
ITEM

QUANT.

ESPECIFICAÇÕES QUANT.

VALOR UNIT. R$

01

03

PAIS PRESENTES, PAIS AUSENTES – ISBN 9788532629470 –
Edição 13, 88 paginas, ano 2014, Autor: Paula Inez Cunha Gomide.
Editora Vozes

34,00

02

03

LIMITES SEM TRAUMA – ISBN 9788546500789 – Edição 96, 168
paginas, ano 2018, Autor: Tânia Zagury. Editora BestSeller

44,00

03

03

ADOLESCENTES – QUEM AMA, EDUCA! - ISBN 9788599362587 Edição 1ª, 272 paginas, ano 2010 Autor: Içami Tiba.
Editora Integrare

50,00

04

03

DISCIPLINA, LIMITE NA MEDIDA CERTA – ISBN 9788599362020
– Edição 73, 224 paginas, ano 2006 Autor: Içami Tiba.
Editora Integrare

45,00

05

03

PAIS SUPERPROTETORES, FILHOS BANANAS –ISBN
9788522033140 – Edição 1ª, 304 paginas, ano 2015 Autor: Jessica
Lahey.Editora Harper Collins

33,00

06

03

COMO EDUCAR SEM USAR A VIOLENCIA – ISBN
9788532302724 – Edição 1ª, 168 paginas, ano 2007 Autor: Dora
Lorch. Editora Summus Editorial

48,00

07

03

08

03

09

03

10

03

11

03

12

03
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39,20
47,10

32,10

55,00
35,85

15

75,00

Página

NÃO ME TOCA, SEU BOBOCA – ISBN 9788595260030 – Edição
1ª, 40 paginas, ano 2017 Autor: Andrea Viviana Taubman.
Editora Aletria
PIPO E FITI – ISBN 9788592468200 – Edição 3, 36 paginas, ano
2018 – Autor: Caroline Arcari. Editora Autores Paranaenses
A MÃO BOA E A MÃO BOBA – ISBN 9788569062257 - Edição 1,
28 paginas, ano 2016 – Autor: Renata Emrich. Editora Ramalhete
SEGREDO SEGREDÍSSIMO – ISBN 9788561501587 - Edição 1, 32
paginas, ano 2011 – Autor: Odívia Barros.
Editora Geração Editorial
SEM MAIS SEGREDO – ISBN 9788579613357 - Edição 1, 30
paginas, ano 2015 – Autor: Ana Cláudia Bortolozzi Maia.
Editora Minifoco
O SEGREDO DA TARTANINA – ISBN 9788598209968 - Edição 1,
60 paginas, ano 2011 – Autor: Alessandra R. S. Silva. Editora Udf

Diário Oficial Eletrônico
Edição 722, Ano 3 – 19/10/2020

13

03

14

03

15

03

16

03

17

03

18

03

19

03

PERSEGUIÇÃO – ISBN 9788502083936 - Edição 1, 104 paginas,
ano 2009 – Autor: Tânia Alexandre Martinelli. Editora Saraiva
NINGUEM É IGUAL À NINGUEM – ISBN 9788510041478 - Edição
1, 32 paginas, ano 2009 – Autor: Regina Renno ; Regina Otero.
Editora Brasil
EU E OS OUTROS – ISBN 9788508166176 - Edição 7, 48 paginas,
ano 2013 – Autor: Liliana Iacocca, Michele Iacocca. Editora Ática
A FACE OCULTA – UMA HISTORIA DE BULLYING E
CYBERBULLYING – ISBN 9788502083844 - Edição 1, 96 paginas,
ano 2012 – Autor: Maria Tereza Maldonado. Editora Saraiva
BING E O PEQUENO ALIENIGENA ALIENADO – ISBN
9788595010512 - Edição 1, 32 paginas, ano 2018 – Autor: Ronit
Mazer Sauerman e Ruth Berenice Lass . Editora Sinopsys Editora
BING E O ENIGMA DOS PAIS QUE SE SEPARAM – ISBN
9788564468399 - Edição 1, 32 paginas, ano 2015 – Autor: Ronit
Mazer Sauerman .Editora Sinopsys Editora
HIP HOP GENEALOGIA – ISBN 9788563137715 - Edição 1, 128
paginas, ano 2016 – Autor: Ed Piskor. Editora Veneta

50,00
44,55
48,00
50,00

39,00

38,00
109,00

Extrato – Ata de Registro de Preços nº 812/2020 – SERMALI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de cargas de gás liquefeito de petróleo
– GLP 13 kg e 45 kg.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 211/2020 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2020.
DETENTORA DA ATA: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
ITENS: Conforme abaixo.

Item
1

Cota
75%
Ampla
Concorrência

Especificações

Qtde

Valor Unit. R$

Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg.

1.500

59,00

Extrato – Ata de Registro de Preços nº 813/2020 – SERMALI

Item
3

Especificações

Qtde

Valor Unit. R$

Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 45 kg.

225

240,00

Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 45 kg.

75

240,00

Página

4

Cota
75%
Ampla
Concorrência
25%
Exclusivo
ME/EPP
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de cargas de gás liquefeito de petróleo
– GLP 13 kg e 45 kg.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 211/2020 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2020.
DETENTORA DA ATA: CONFIGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS EIRELI EPP.
ITENS: Conforme abaixo.
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Extrato – Contrato nº 380/2020 – SERMALI
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço informativo para
acompanhamento de publicações judiciais pelo Diário de justiça da União, Diário de justiça do
Estado do Paraná e periódico de publicações dos atos judiciais do TCE/PR – pelo Departamento
de Imprensa Oficial do Estado (DIOE).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 212/2020 – SERMALI.
CONTRATADA: ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.268,00.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses contados da sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Portaria nº 14/2020 - SEMUC – 14 de outubro de 2020
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O
COMITÊ
DE
TRABALHO
DE
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 E
DECRETO FEDERAL Nº 10.464/2020 NO
MUNICÍPIO.

A Secretária Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal nº 1.500/2010, e alterações, resolve:
Art. 1º DESIGNAR, os seguintes membros para compor o Comitê de Trabalho de
Acompanhamento e Fiscalização, em conformidade com o Art.3º do Decreto Municipal nº
4.018/2020:
Secretaria Municipal de Cultura
Titular:
Denise Pinheiro – RG 8.481.998-0 e CPF 048.892.529-08
Suplente:
Cecília Szenkowicz Holtman – RG 6.963.752-3 e CPF 027.658.869-03

Sociedade Civil
Titulares:

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35
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Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Titular:
Cristiano Nervis – RG 8.280.163-4 e CPF 052.965.859-33
Suplente:
Juliana Franco da Rocha – RG 9.278.673-0 e CPF 068.929.609-60
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Secretaria Municipal de Governo
Titular:
Ligia Nara Zapp – RG 5.915.459-1 e CPF 872.993.309-97
Suplente:
Luiz Marcelo Chiodi – RG 6.332.970-3 e CPF 024.327.009-70
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Gisele Camargo Filgueira dos Santos – RG 7.955.332-8 e CPF 036.509.539-78
Adriana Pfeiffer Garcias – RG 6.325.622-6 e CPF 024.748.189-01
Maikon André Lima da Silva – RG 7.759.327-6 e CPF 042.459.539-77
Davi Roja – RG 6.994.055-2 e CPF 022.622.139-33
Suplentes:
Rudá Morais Gandin – RG 8.812.214-3 e CPF 060.406.809-38
Luis Augusto dos Santos Sheremetta – RG 7.728.943-7 e CPF 033.097.769-56
Victor Emanuel Carlim – RG 10.423.409-7 e CPF 091.208.739-05
Roseanne dos Santos Nascimento – RG 9.436.871-5 e CPF 049.017.419-19

Art. 2º São atribuições do Comitê de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização, conforme o
Art.2º do Decreto Municipal nº 4.018/2020:
I– realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal responsáveis
pela descentralização dos recursos;
II– participar as discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município de São
José dos Pinhais para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2° da Lei
Federal nº 14.017, de 2020, e observando-se o artigo 4° deste Decreto;
III– acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no
parágrafo único do artigo 1° deste Decreto;
IV– acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para
o Município de São José dos Pinhais;
V– fiscalizar a execução dos recursos transferidos;
VI– elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do
Município de São José dos Pinhais.
Art. 3º Na hipótese de o recurso previsto nos Editais Emergenciais não ser utilizado em sua
totalidade, o recurso excedente poderá ser remanejado para editais e programas publicados com
recursos da Lei Aldir Blanc, conforme previsto no artigo 11, parágrafo 6º do Decreto Federal nº
10.464/2020, cabendo esta decisão exclusivamente aos representantes da Secretaria Municipal
de Cultura, membros deste Comitê.
Art. 4º Os membros do Comitê de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização são impedidos
de participar da fiscalização de projetos culturais:
I- De cuja elaboração tenham participado ou concorrido;
II- De cuja instituição proponente tenha no quadro dirigente seu cônjuge, companheiro,
parente ou afim até o segundo grau;
III- Cujo proponente seja seu cônjuge, companheiro, parente ou afim até o segundo grau;

Gabinete do Secretário Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, 14 de Outubro de 2020.

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura
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Art. 5º As situações omissas serão resolvidas pelo Comitê de Trabalho de Acompanhamento e
Fiscalização.
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Portaria nº 15/2020 - SEMUC – 14 de outubro de 2020
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS
INSCRITOS NOS EDITAIS VIABILIZADOS
COM RECURSOS EMERGENCIAIS DA LEI
FEDERAL Nº 14.017/2020 E DECRETO
FEDERAL Nº 10.464/2020.
A Secretária Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal nº 1.500/2010, e alterações, resolve:
Art. 1º DESIGNAR, os seguintes membros para compor as Comissões de Avaliação de Projetos,
responsáveis pela análise e seleção dos projetos, submetidos aos Editais de Premiação
publicados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc.
§1º Cada comissão será constituída por 2 (dois) membros da Sociedade Civil, sem
remuneração pelos serviços prestados e 2 (dois) membros Servidores da Secretaria
Municipal de Cultura, sem remuneração pelos serviços prestados.
§2º A presidência das Comissões será ocupada pela Secretária Municipal de Cultura
I – Comissão de Avaliação de Projetos – Prêmio para Difusão Artística e Cultural
Sociedade
Gisele Camargo Filgueira dos Santos – RG 7.955.332-8 e CPF
036.509.539-78
Civil:
Rudá Morais Gandin – RG 8.812.214-3 e CPF 060.406.809-38
Governo:

Andréia de Fátima Moro Paulo – RG 6.996.402-8 e CPF 030.780.889-01
Cláudia Lorena Pereira – RG 3.486.948-0 e CPF 541.564.249-87

II – Comissão de Avaliação de Projetos – Prêmio para Fomento para Potenciais Criativos
Sociedade
Adriana Pfeiffer Garcias – RG 6.325.622-6 e CPF 024.748.189-01
Civil:
Luis Augusto dos Santos Sheremetta – RG 7.728.943-7 e CPF
033.097.769-56
Governo:

Érica Imamura Gondro – RG 2.098.003-6 e CPF 456.441.289-20
Welington dos Santos Siqueira – RG 12.725.621-7 e CPF 088.535.829-52

III – Comissão de Avaliação de Projetos – Prêmio para Formação Artística e Cultural
Sociedade
Maikon André Lima da Silva – RG 7.759.327-6 e CPF 042.459.539-77
Civil:
Victor Emanuel Carlim – RG 10.423.409-7 e CPF 091.208.739-05
Maria da Conceição Malaquias – RG 3.726.183-1 e CPF 544.612.279-87
IV – Comissão de Avaliação de Projetos – Prêmio para Produção Artística e Cultural
Sociedade
Davi Roja – RG 6.994.055-2 e CPF 022.622.139-33
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João Fernandes Alves Neto – RG 2.095.686-0 e CPF 126.156.678-58

Página

Governo:
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Civil:

Governo:

Roseanne dos Santos Nascimento – RG 9.436.871-5 e CPF 049.017.41919
Cecília Szenkowicz Holtman – RG 6.963.752-3 e CPF 027.658.869-03
Diviane Caroline Schuhli Blomberg – RG 8.884.946-9 e CPF 053.312.54993

Art. 2º A Comissão de Avaliação de Projetos tem por finalidade e competência:
I - Selecionar e avaliar os projetos inscritos nos Editais de Premiação publicados com
recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, inclusive quanto à viabilidade técnico-financeira
e da contrapartida oferecida;
II - Emitir parecer sobre os projetos culturais, acerca do mérito cultural e artístico,
podendo, se necessário, solicitar informações adicionais ao proponente;
III - Avaliar as alterações que venham a ocorrer na execução dos projetos e decidir sobre
suas aprovações;
IV - Dar publicidade aos seus atos.
Parágrafo único - Todas as decisões envolvendo os editais de premiação devem ser pautadas
nos princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo; e seus atos em geral devem respeitar os princípios da
legalidade, publicidade e eficiência.
Art. 3º Os membros da Comissão de Avaliação de Projetos são impedidos de participar da
apreciação de projetos culturais:
I - De cuja elaboração tenham participado ou concorrido;
II - De cuja instituição proponente tenha no quadro dirigente seu cônjuge, companheiro,
parente ou afim até o segundo grau;
III - Cujo proponente seja seu cônjuge, companheiro, parente ou afim até o segundo
grau;
§1º O avaliador deve comunicar o impedimento ao Presidente da Comissão tão logo
tenha ciência do fato, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.
§2º Na situação de impedimento, será designado novo membro para assumir
imediatamente a avaliação do projeto.

Art. 4º As situações omissas serão resolvidas pela Comissão de Avaliação de Projetos.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.
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Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura
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Gabinete do Secretário Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, 14 de Outubro de 2020.
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Portaria nº 16/2020 - SEMUC – 15 de outubro de 2020
A Secretária Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal nº 1.500/2010, e alterações, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidas medidas restritivas às atividades e serviços como mecanismo de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, para a proteção da coletividade, de acordo
com a situação epidêmica do novo Coronavírus (COVID-19) e Protocolos de Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º Os seguintes espaços culturais voltam a ter atendimento ao público, com capacidade
reduzida, visando evitar aglomerações e reduzir a transmissão e infecção pelo novo Coronavírus
(COVID-19).
I – Museu Municipal Atílio Rocco – capacidade máxima de até 15 (quinze) pessoas.
II – Memorial João Senegaglia – capacidade máxima de até 2 (duas) pessoas.
III – Museu do Boneco Animado – capacidade máxima de até 8 (oito) pessoas.
IV – Casa de Cultura Pe. Karol Dworaczek – capacidade máxima de até 10 (dez)
pessoas
V – Galeria Municipal de Artes – capacidade máxima de até 8 (oito) pessoas.
§ 1º – Conforme a demanda o tempo de permanência no espaço cultural será limitado a 20
(vinte) minutos.
§ 2º – Não serão realizados agendamentos para visitas monitoradas em grupo.
§ 3º – Caso o espaço receba grupo de visitantes em maior número do que a capacidade
permitida, a liberação de entrada será parcial, respeitando os limites estabelecidos.

Art. 3º Todos os espaços culturais devem adotar as seguintes medidas preventivas:
I - uso obrigatório de máscara por todos os colaboradores e visitantes em todas as
áreas;
II - disponibilização de álcool 70% no mínimo na entrada e saída do espaço cultural;
III – higienização das mãos com álcool 70% de todos os visitantes na entrada do
espaço cultural;
IV - respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros na área de circulação;
V – preenchimento do Livro de Registro de Presença apenas pelo colaborador;
VI – manter todos os espaços arejados e higienizados;
VII – manter os banheiros de acesso público fechados;

Gabinete do Secretário Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, 15 de Outubro de 2020.

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura
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Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.
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VIII – orientar os visitantes a não tocar no acervo em exposição, portas, corrimão e
outros objetos.

Diário Oficial Eletrônico
Edição 722, Ano 3 – 19/10/2020

Edital de Premiação n° 01/2020 – SEMUC
OBJETO: O Município de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
doravante identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Seleção e
Premiação de PROJETOS DE DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, realizados na cidade de
São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizados com recursos emergenciais da Lei Federal nº
14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo segue na íntegra desta publicação
de
extrato
e
pode
também
ser
adquirido
através
da
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/
Outras informações poderão ser obtidas pelo email editais.cultura@sjp.pr.gov.br.
São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 01/2020
EDITAL DE PREMIAÇÃO – PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
Seleção e premiação de PROJETOS DE DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, realizados na
cidade de São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizadas com recursos emergenciais da Lei
Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.

O Município de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, doravante
identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Premiação de Projetos de
Difusão Artística e Cultural, com inscrições abertas de 19 de outubro de 2020 a 02 de
dezembro de 2020, em conformidade com o artigo 22, § 4º da Lei Federal nº 8.666/1993; inciso
III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, doravante identificada como Lei Aldir Blanc, o
Decreto Federal nº 10.464/2020; Decreto Municipal nº 4.018 de 18 de Setembro de 2020, Lei
Federal nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), e condições e exigências estabelecidas nesse
Edital e seus anexos.
O presente edital atende as metas e ações descritas no Plano Municipal de Cultura - 2013/2023,
oficializado pela Lei Municipal nº 2.275/2013.

1.2 Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos
Trabalhadores (as) da Cultura, Grupos e Coletivos Culturais do município de São José dos
Pinhais, devido à pandemia pela Covid-19.
1.3 Esse edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, destinados “à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
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1.1 O edital de premiação será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial,
provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 4.018/2020, que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de Março de 2020.
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1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais
e outras plataformas digitais.”
1.4 Para efeitos desse edital entende-se por:
a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro à proposta selecionada por mérito e critérios
objetivos, reconhecendo sua produção artística e cultural, atuação no fomento, desenvolvimento,
fruição e acesso aos bens culturais em consonância com o artigo 22da Lei Federal 8.666/1993;
b) PROPONENTE: Pessoa física maior de 18 anos, ou jurídica que tenham como objeto
atividades artísticas e culturais (neste ato representando grupos ou coletivos culturais), residente
ou domiciliado no Município de São José dos Pinhais há no mínimo 2 (dois) anos, que assume a
responsabilidade legal junto à SEMUC por sua inscrição e veracidade das informações;
c) PROPOSTA: Formalização de candidatura do Proponente para esse prêmio por meio de
informações, documentos e projeto apresentados à SEMUC;
d) FESTIVAL: Reunião de pessoas a fim de promover uma interação social de intenção artístico,
cultural. Podendo ter duração de muitas horas ou alguns dias, ocorrendo simultaneamente em
mais de um local com caráter competitivo ou não;
e) PORTFÓLIO: É uma coletânea de amostras de trabalho desenvolvidas por um artista ou um
grupo de artistas, demonstrando suas habilidades, competências, qualificações e experiências;
f) SARAU: Reunião de pessoas com o intuito de promover a integração social e compartilhar
experiências culturais;
g) CURTA: Filme de curta duração, igual ou inferior a 15 (quinze) minutos, de intenção estética,
informativa ou educacional; e
h) CONTRAPARTIDA: É a oferta de um conjunto de ações, visando garantir o mais amplo
acesso da população em geral ao produto cultural premiado, objetivando com isso a
descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em
consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais.
1.5 As legislações, informações e resultados atrelados a esse edital, estarão disponíveis no site
da
Prefeitura
Municipal,
na
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
1.6 Esse edital está atrelado ao Plano de Ação nº 07208420200002-003030 aprovado pelo
Ministério do Turismo.
1.7 Qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data de publicação, sob pena de decadência do direito. Para tanto, deverá
formalizar as razões de impugnação à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio
eletrônico, no endereço editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV
de Novembro, 1820, Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às
11h30 e 13h30 às 16h30.
a) não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo.
1.8 Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos junto à SEMUC, através do fone
(41) 3381-5907, pelo endereço eletrônico editais.cultura@sjp.pr.gov.br e pela página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.

a) reconhecer e premiar projetos artísticos e culturais de interesse público, nos seguintes
segmentos artísticos: Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Literatura, Música, e Teatro,
para integrarem programações, eventos e atividades culturais previstas no Calendário Anual
de Atividades e Eventos da Secretaria Municipal de Cultura que neste momento encontramse suspensas;
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2.1 O presente edital tem por finalidade:
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2 DO OBJETO
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b) auxiliar economicamente aos profissionais da Cultura de São José dos Pinhais, valorizando e
fortalecendo o desenvolvimento das Artes no Município, possibilitando uma democratização
cultural, através do Fomento para a Difusão Artística; e
c) promover as manifestações artísticas regionais e, através delas, a convivência nos espaços
públicos do município através dos seguintes segmentos.
2.2 As propostas devem contemplar o projeto, o planejamento e a sua execução, nas seguintes
modalidades:
Nº

1

2

3

4

5

6

7

MODALIDADES
Festival de Dança: Poderão participar companhias de dança com
participação mínima de três integrantes, as quais farão apresentação
pública em local data e horário a serem definidos pela SEMUC,
podendo ser realizados em locais fechados ou abertos, desde que com
estrutura adequada ao evento.
Festival de Teatro: Poderão participar cias ou coletivos com
participação mínima de três integrantes, compreendendo infantil,
juvenil, adulto e teatro de formas animadas. Os selecionados farão uma
apresentação pública em local, data e horário a serem definidos pela
SEMUC, podendo ser realizados em locais fechados ou abertos, desde
que com estrutura adequada ao evento.
Festival de música: Poderão participar todos os gêneros musicais,
com participação mínima de três integrantes, os quais farão
apresentação pública em local e data a ser definido pela SEMUC,
podendo ser realizados em locais fechados ou abertos, desde que com
estrutura adequada ao evento.
Mostra de Cultura Popular: Compreende toda manifestação de
Cultura Popular Sãojoseense. Os selecionados farão duas
apresentações em local e data a ser definido pela SEMUC, podendo
ser realizados em locais fechados ou abertos, desde que com estrutura
adequada ao evento.
Mostra de Audiovisual: Apenas Curtas, com apresentação pública ou
virtual em data e local a ser definido pela SEMUC, preferencialmente
no Teatro SESI, com temática livre.
Galeria ao Ar Livre: Arte urbana a ser realizada no muro da Praça do
Verbo Divino com a temática da imigração em São José do Pinhais, em
uma composição no tamanho 10m de largura X 3m de altura (no
mínimo), com técnica e material a escolha do Proponente.
Sarau de poesias: Submissão de obras autorais de poetas
Sãojoseenses, que serão declamadas pelo autor ou pessoa indicada
pelo mesmo, em apresentação no Jardim Literário, Jardim das Artes
(Largo do Expedicionário) e FEMULI, em data e horário a ser definido
pela SEMUC.

EXECUÇÃO

Julho de 2021

Outubro de
2021

Junho de 2021

Setembro de
2021

Maio de 2021
Dezembro de
2020 e Janeiro
de 2021
Abril, Setembro
e Novembro de
2021

2.4 A SEMUC não se responsabilizará pelos custos de alimentação, transporte, produção e
execução dos projetos premiados, nem por qualquer objeto deixado no local de apresentação,
devendo o Proponente deixar o palco e/ou locais utilizados nas mesmas condições em que o
encontrou antes de sua apresentação.
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a) caso a concepção cênica do espetáculo exija outro tipo de espaço para apresentação, o
Proponente deverá informar no projeto, seguido de uma justificativa e indicação de local
apropriado, sendo de sua total responsabilidade toda a estrutura, montagem e equipamentos a
serem utilizados, bem como pessoal operacional para tal.
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2.3 No dia da apresentação pública, será disponibilizado suporte básico de iluminação e som,
(exceto iluminação quando a atividade acontecer em espaço público ao ar livre em período
diurno). Se necessária complementação, esta ficará por conta do Proponente, inclusive no que
tange ao transporte, cenografia e ao figurino.
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2.5 Recomenda-se a utilização de obras autorais ou de domínio público para qualquer ação
proposta nesse edital, caso contrário é de responsabilidade do Proponente as questões de
relativas aos Diretos Autorais.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 O período de inscrições de projetos neste edital estará aberto de 19 de outubro de 2020 a 02
de dezembro de 2020, por meio eletrônico ou presencial, sendo:
a) meio eletrônico: envio de toda a documentação obrigatória, reunidas em um único e-mail,
para o endereço eletrônico: editais.cultura@sjp.pr.gov.br, validada mediante retorno com o
número do protocolo;
b) presencial: entrega de toda documentação obrigatória, em uma única vez, validada mediante
entrega do protocolo, no endereço:
Secretaria Municipal de Cultura
Rua XV de Novembro, 1820 – Centro - São José dos Pinhais – PR
Horário de protocolo: 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
3.2 A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do Proponente no
Cadastro
Artístico
Municipal
da
SEMUC,
na
página
http://servicos.sjp.pr.gov.br/servicos/concursosjp/controller/
3.3 Serão considerados válidos apenas os cadastros ATIVOS, ou seja, aqueles em que o artista
recebeu seu comprovante de inscrição onde consta o número do cadastro.
3.4 O Proponente poderá se inscrever em até 2 (duas) modalidades distintas deste Edital, desde
que comprovada experiência na área de atuação.
3.5 Documentação obrigatória para inscrição:
a) Formulário de inscrição preenchido, conforme ANEXO I deste Edital, disponibilizado na
página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/;
b) Carta de anuência: No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem personalidade
jurídica, deve haver carta de anuência com assinatura, que pode ser digital, das pessoas
físicas que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física (integrante do grupo)
como procuradora que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome, conforme
modelo do ANEXO II deste edital;
c) Proponente pessoa física: cópia de RG e CPF do Proponente; cópia de comprovante de
residência atualizado em nome do Proponente ou familiar com parentesco até2º grau (aceitos
água, luz, telefone, contrato de locação ou declaração de residência – modelo no ANEXO III);
d) Proponente pessoa jurídica: cópia do CNPJ, comprovante de endereço da sede, Estatuto
social, Ata de eleição da diretoria e Declaração de Utilidade Pública (se houver) ou ainda,
mediante instrumento de procuração devidamente registrado em cartório outorgando poderes
específicos para tal;
e) Autodeclaração - ANEXO IV, devidamente preenchida e assinada; e
f) Projeto completo com justificativa, objetivos, metodologia, plano de trabalho, orçamento,
cronograma e resultados esperados, redigido com clareza, consistência e coerência; e

MODALIDADE

1

Festival de Dança

COMPROVANTES DE ATUAÇÃO
Portfólio da Companhia contendo currículo dos integrantes, 03(três)
fotos de espetáculos em boa resolução, materiais de divulgação e
outros que julgarem necessários.
Opcional: vídeo em boa resolução de até 03 (três) minutos, que se
for gravado com celular deve ser na posição horizontal, com amostra
do trabalho.
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g) Materiais que comprovem a atuação do Proponente, relacionado à categoria para qual está
sendo realizada à inscrição, conforme descrito abaixo:
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2

Festival de Teatro

3

Festival de Música

4

Mostra de Cultura
Popular

5

Mostra de
Audiovisual

6

Galeria ao Ar Livre

7

Sarau de Poesia

Portfólio da Companhia contendo currículo dos integrantes, 03(três)
fotos de espetáculos em boa resolução, materiais de divulgação e
outros que julgarem necessários.
Opcional: vídeo em boa resolução de até 03 (três) minutos, que se
for gravado com celular deve ser na posição horizontal, com amostra
do trabalho.
Portfólio da banda/músico contendo currículo dos integrantes,
03(três) fotos de shows/apresentação em boa resolução, materiais
de divulgação e outros que julgarem necessários.
Opcional: vídeo em boa resolução de até 03 (três) minutos, que se
for gravado com celular deve ser na posição horizontal, com uma
música em mp3.
Portfólio com material que comprove atuação na área no município,
03(três) fotos de trabalhos já realizados sem boa resolução e outros
que julgarem necessários.
Opcional: vídeo em boa resolução de até 03 (três) minutos, que se
for gravado com celular deve ser na posição horizontal, com amostra
do trabalho.
Portfólio com material que comprove atuação na área, vídeo em
formato mp4 com tamanho máximo de arquivo 1,5 GB, em alta
qualidade, superior a 1080 pixels. Se for gravado com celular deve
ser na posição horizontal. Outros que julgarem necessários.
Portfólio com material que comprove atuação na área, 03(três) fotos
de trabalhos do acervo do artista em boa resolução, materiais de
divulgação e outros que julgarem necessários.
OBS.: A Proposta desta modalidade deverá incluir projeto para
pintura do muro conforme item 2, letra c, desse Edital, tendo por
tema a Imigração em São José dos Pinhais, com descritivo,
elevações, croquis e/ou outros modos de apresentação. A proposta
da composição deve incluir título ou ser identificada como “sem
título”, e técnica a ser utilizada. Será responsabilidade do artista
providenciar os materiais, transporte, suportes técnicos e outras
necessidades para a execução de sua obra.
Portfólio do Poeta/Compositor comprovando atuação na área,
03(três) trabalhos autorais, materiais de divulgação e outros que
julgarem necessários.
Opcional: vídeo em boa resolução de até 03 (três) minutos, que se
for gravado com celular deve ser na posição horizontal, com amostra
de declamação autoral.

3.6 As Propostas não finalizadas (sem protocolo) ou incompletas serão canceladas,
desclassificadas e não terão direito a recurso.
3.7 Protocolada a inscrição, não serão permitidas alterações na Proposta ou Cadastro.
3.8 A SEMUC não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas e/ou lentidão
em servidores ou provedores de acesso, na linha de comunicação ou transmissão de dados.
3.9 O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e
emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente.

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

4.1 Podem participar do presente edital trabalhadores (as), artistas, técnicos, produtores e
demais profissionais do setor cultural, desde que residentes na cidade de São José dos Pinhais
nos últimos 2 (dois) anos e com atividade cultural existente e comprovada nos últimos 2 (dois)
anos, sendo a contagem do prazo para ambos à data de publicação da Lei nº 14.017/2020.
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4 DA PARTICIPAÇÃO
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4.2 Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária
esteja contemplada na arte e na cultura, sediadas na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos.
4.3 Caso o Proponente esteja recebendo auxílio emergencial, isso não inviabiliza participação
nesse Edital.

5 DA MODALIDADE, NÚMERO DE PROJETOS E VALORES
5.1 As atividades oferecidas devem ser totalmente gratuitas e garantir a diversidade de
linguagem compreendendo os públicos adultos e infantis, sob tutela da SEMUC considerando a
viabilidade técnica de execução, agendamento de espaços e horários disponíveis.
5.2 O valor destinado para esse edital é de R$ 256.000,00 (Duzentos e Cinqüenta e Seis Mil
Reais) e as premiações por meio de repasses financeiros serão provenientes das dotações nº
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (repasse do
Ministério do Turismo).
5.3 As modalidades de premiação são:
Nº
1
2
3
4
5
6
7

MODALIDADE
Festival de Dança
Festival de Teatro
Festival de Música
Mostra de Cultura Popular
Mostra de Audiovisual
Galeria ao Ar Livre
Sarau de Poesia
TOTAL

Nº DE PREMIOS
10 Prêmios
10 Prêmios
10 Prêmios
10 Prêmios
10 Prêmios
10 Prêmios
16 Prêmios
76 Prêmios

VALORUNITÁRIO
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 1.000,00

VALOR TOTAL
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00
R$ 16.000,00
R$ 256.000,00

5.3 A premiação somente será concedida depois de firmado o Termo de Apoio Emergencial –
ANEXO V, desse Edital.
5.4 A SEMUC poderá optar pela não utilização total dos recursos disponíveis se entender que as
propostas apresentadas foram insatisfatórias.

6 DOS IMPEDIMENTOS
6.1 Assim como previsto no artigo 2, §3º do Decreto Federal nº 10.464/2020, o Proponente não
poderá, em hipótese alguma, ser beneficiado em diferentes entes federativos, com recursos da
Lei Emergencial Aldir Blanc para os mesmos projetos, cabendo a ele a responsabilidade legal
caso isso venha a ocorrer.
6.2 Ficam impedidos de participar do presente edital os membros do Comitê de Trabalho de
Acompanhamento e Fiscalização, Comissão de Avaliação de Projetos, servidores públicos de
São José dos Pinhais, seus cônjuges, companheiros estáveis ou parentes até 2º grau e também
às pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que porventura
detenham contrato de gestão ou termo de parceria com o Município de São José dos Pinhais.
6.3 Pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural expressa no estatuto.

b) agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo
cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º
grau.
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a) membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de
Contas da União e do Estado, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o 2º grau;
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6.4 Pessoas jurídicas que possuam dentre os seus dirigentes ou representantes:
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6.5 Não serão aceitos projetos de caráter evidentemente publicitário e/ou institucional, ou que
façam referência a personalidades políticas, partidos ou sindicatos.

7 DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
7.1 Conforme previsto no artigo 17 do Decreto Federal nº 10.464/2020, a SEMUC dará ampla
publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a Lei Aldir Blanc.
7.2 A participação no presente edital implica na aceitação do Proponente em publicizar todas as
informações do projeto inscrito na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
7.3 Os Proponentes participantes do edital autorizam a SEMUC a publicar e divulgar as imagens
e informações contidas na inscrição e se responsabilizam pela veracidade das informações,
documentos e materiais apresentados.
7.4 O Proponente, bem como os demais participantes do projeto inscrito, autoriza a Prefeitura
Municipal a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores, exibição em
mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet, exclusivamente para fins de
divulgação e difusão das ações culturais municipais, sem fins lucrativos.
7.5 As autorizações aqui descritas não possuem limitação temporal ou numérica e são válidas
para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.

8 DA AUTODECLARAÇÃO
8.1 Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção dos projetos participantes do presente
edital, serão aceitas no ato da inscrição as informações mencionadas no Cadastro Artístico
Municipal e no formulário de inscrição de forma autodeclaratória, permitida pela Lei Aldir Blanc
em seus artigos 6º e 7º.
8.2 O Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das penalidades
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal que
diz: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena –
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular.”

9 DA TRAMITAÇÃO
9.1 A SEMUC será responsável pela análise documental e conferência dos documentos
comprobatórios, e verificação do enquadramento do projeto à Lei Aldir Blanc, seu Decreto
Regulamentador nº 10.464/2020, seu Decreto Municipal nº 4.018/2020, e suas atualizações.
9.2 O Proponente deve atentar-se para os seguintes prazos:

14 de dezembro de 2020
15 e 16 de dezembro de 2020
15 a 17 de dezembro de 2020

Inscrições de projetos para o Edital
Prazo para Impugnação do Edital
Publicação da habilitação
Análise do Projeto pela Comissão de Avaliação de
Projetos
Publicação do Resultado das Premiações desse
Edital.
Prazo para Recurso do Resultado das Premiações
Período para entrega de documentações conforme
item 13.1 desse Edital
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04 a 10 de dezembro de 2020

Realizar o Cadastro Artístico
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Até 02 de dezembro de 2020
19 de outubro a 02 de dezembro de
2020
20 e 21 de outubro de 2020
04 de dezembro de 2020
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10 DA DESCLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
10.1 A lista das propostas desclassificadas e habilitadas será publicada na página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
10.2 Será DESCLASSIFICADA e consequentemente sem direito a recurso, a proposta:
a) cujo Proponente não esteja cadastrado no Cadastro Artístico Municipal;
b) não esteja alinhada ou enquadrada na Lei Aldir Blanc, não possua finalidade
predominantemente artístico-cultural ou que não esteja alinhada com as diretrizes do presente
edital;
c) apresentada de forma incompleta até a finalização do período da inscrição;
d) apresentar com documentos desatualizados e/ou ilegíveis;
e) apresentar informações incongruentes;
f) cujos Proponentes não residam ou sejam sediados na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos, e
g) serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação final inferior a 40 (quarenta)
pontos.
10.3 Entende-se por projeto HABILITADO aquele que encaminhar, no momento da inscrição, a
documentação obrigatória completa constante no presente edital.

11 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS
11.1 A Comissão de Avaliação de Projetos, constituída pela Portaria nº 15/2020, será
responsável pela análise e seleção dos projetos, de acordo com as normas desse edital de
premiação, à viabilidade técnico-financeira, da contrapartida oferecida quando for o caso.
11.2 Os projetos serão analisados em até 7 (sete) dias pela Comissão de Avaliação de Projetos,
que decidirá acerca do mérito cultural e artístico dos projetos concorrentes, escolhendo os
melhores segundo os critérios de análise previstos no item 12.
11.3 O Resultado será divulgado na página: http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/, cabendo recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
a) não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo, ou subscritos por pessoa não
selecionada ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
b) os recursos deverão ser objetivamente fundamentados, dirigidos à Comissão e protocolados
junto à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio eletrônico, no endereço
editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV de Novembro, 1820,
Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30;
c) os recursos serão decididos pela Secretária Municipal de Cultura, ao que será dada
publicidade na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
11.4 O Comitê de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização, constituído pela Portaria nº
14/2020, será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do projeto durante o seu
desenvolvimento até sua finalização.

Nº
1
2

CRITÉRIOS
Qualificação dos
artistas e técnicos
envolvidos
Experiência
e

DESCRIÇÃO
Serão avaliados os currículos apresentados e a
compatibilidade com as funções a serem
desenvolvidas conforme ficha técnica fornecida
Mais de 10 anos de experiência comprovada
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0 a 30 pontos
20 Pontos
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12.1 A análise dos projetos será realizada pela Comissão de Avaliação de Projetos,de acordo
com os seguintes critérios:
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12 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
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atuação

3

4

Obra Autoral
Potencial
de
impacto
no
cenário cultural e
na formação de
público
TOTAL

De 05 a 10 anos de experiência comprovada
De 02 a 05 anos de experiência comprovada
Menos de 02 anos ou não comprovou
experiência
Quando a Obra apresentada for, em sua
totalidade, Autoral
Serão avaliados o potencial de impacto do
projeto na cena cultural de São José dos
Pinhais e sua contribuição para a formação do
público

10 Pontos
5 Pontos
0 Pontos
0 a 25 Pontos

0 a 25 Pontos

100 PONTOS

12.2 Os projetos serão classificados de acordo com sua pontuação mencionada nos critérios de
análise em ordem decrescente, e os excedentes ao número de vagas existentes serão
considerados suplentes.
12.3 Será utilizado como critério de desempate, pela Comissão de Avaliação de Projetos a maior
nota dos quesitos específicos, de acordo com a seguinte ordem de critérios: 1, 2, 3 e 4.
12.4 Permanecendo o empate, a decisão final se dará pela ordem cronológica de inscrição.

13 DOS DOCUMENTOS APÓS A SELEÇÃO
13.1 Após o processo de seleção, os proponentes dos projetos premiados deverão,
obrigatoriamente, em 3 (três) dias úteis, apresentar os seguintes documentos:
a) Termo de Apoio Emergencial - ANEXO V, preenchido e assinado;
b) Termo de Compromisso de Contrapartida - ANEXO VI, preenchido e assinado; e
c) Dados da conta bancária, podendo ser contra-corrente ou poupança, em nome do
Proponente.
13.2 A não apresentação dos documentos mencionados no item acima, dentro do prazo,
acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO e chamada imediata da proposta suplente.
13.3 A qualquer momento a SEMUC poderá solicitar outros documentos comprobatórios das
informações constantes no Cadastro de Artistas ou informações prestadas no ato da inscrição.
13.4 A SEMUC priorizará o atendimento e recebimento de documentos remotamente.

14 DA CONTRAPARTIDA
14.1 As contrapartidas deverão ser realizadas em até 12 (doze) meses após o recebimento do
prêmio e não poderão onerar a Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade do
Proponente o atendimento de todas as suas necessidades, exceto a permissão de utilização de
espaços públicos, quando for o caso.
14.2 O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta deverão
preencher as informações solicitadas no Termo de Compromisso de Contrapartida – Anexo VI.

b) apresentações culturais (música, dança, teatro, ensaios abertos, entre outros);
c) ações de capacitação (cursos, treinamentos, palestras, exposições, memoriais, oficinas, entre
outros);
d) ações de mediações de leitura (rodas de leitura, sarais, recitais, contação de história, entre
outros);
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a) disponibilizar na internet a íntegra dos registros audiovisuais resultantes dos espetáculos,
exposições e outros eventos de caráter presencial;
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14.3 As contrapartidas poderão ser:
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e) ações de divulgação e registro de atividades culturais e afins da Secretaria Municipal de
Cultura (inserções em rádios, registros fotográficos, entre outros); e
f) outras contrapartidas contemplando a área artística e cultural, desde que aprovadas pela
Comissão de Avaliação de Projetos.

15 DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
15.1 Realizar a Contrapartida prevista no item 14.
15.2 Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
15.3 O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
15.4 Caso o projeto premiado seja de Grupo ou Coletivo Cultural, o Proponente se compromete
a executar o projeto com participação dos indicados na Carta de Anuência, e qualquer
substituição deve ser justificada e submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser deliberada
pela Comissão de Avaliação.
15.5 Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o pleno
ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
15.6 A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra,
bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pelo
Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
15.7 Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos
previstos em lei.
15.8 A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal
conduta.
15.9 O Proponente que, por algum motivo, desistir de receber a premiação pelo seu projeto,
deverá apresentar justificativa por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis.

16 DAS PENALIDADES
16.1 O Proponente que descumprir as obrigações e normas constantes no presente edital de
premiação ficará inadimplente, sujeito às penalidades legais e:
a) impossibilitado de receber recursos públicos em outros projetos contemplados com recursos
da Lei Aldir Blanc, bem como demais projetos e programas municipais existentes, por um
período de 2 (dois) anos;
b) impossibilitado de desenvolver suas atividades artísticas e culturais em espaços públicos,
vinculados a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais por um período de 2 (dois) anos, após
assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa.
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17.1 Na hipótese de o número de premiados para uma das modalidades descritas no item 5
(cinco) deste Edital ser menor do que a quantidade oferecida, os prêmios restantes poderão ser
remanejados para premiação das propostas melhores pontuadas, mas não premiadas, devido à
quantidade de vagas previstas inicialmente para categoria na qual está inscrito, conforme
deliberação da SEMUC.
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17 DO REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
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17.2 Ainda, na hipótese de o recurso previsto para este Edital não ser utilizado em sua
totalidade, o recurso excedente poderá ser remanejado para editais e programas publicados com
recursos da Lei Aldir Blanc conforme previsto no artigo 11, parágrafo 6º do Decreto Federal nº
10.464/2020, e deliberação da SEMUC.

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 O repasse do recurso fica condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e
financeira oriundos da Lei Aldir Blanc.
18.2 A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das normas nele
contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o Proponente não poderá alegar
desconhecimento.
18.3 A qualquer tempo esse edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer
natureza.
18.4 Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão analisados e decididos pela
SEMUC.
São José dos Pinhais, 19 de Outubro de 2020.

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 01/2020– PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO
PESSOA FÍSICA
GRUPO OU COLETIVO CULTURAL (SEM PERSONALIDADE JURÍDICA)
PESSOA JURÍDICA

3.

NÚMERO DO CADASTRO ARTÍSTICO MUNICIPAL DO PROPONENTE

4. DADOS DO PROPONENTE
4.1 PESSOA FÍSICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa Física
NOME COMPLETO:
NOME SOCIAL:
NOME ARTÍSTICO:
TELEFONE:
E-MAIL:
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2.
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1. MODALIDADE
Assinale com um X a modalidade na qual está sendo feita a inscrição (APENAS UMA
OPÇÃO)
FESTIVAL DE DANÇA
FESTIVAL DE TEATRO
FESTIVAL DE MÚSICA
MOSTRA DE CULTURA POPULAR
MOSTRA DE AUDIOVISUAL
GALERIA AO AR LIVRE
SARAU DE POESIAS
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CPF:
RG:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
NO CASO DE INSCRIÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA,
PREENCHER:
NOMEDO GRUPO
4.2 PESSOA JURÍDICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa jurídica
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
2. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
3. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
5. RESUMO DA PROPOSTA
TÍTULO DO PROJETO:
DESCRIÇÃO:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº01/2020 – PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA
À Secretaria Municipal de Cultura
São José dos Pinhais, _____ de ______________ de 2020.

NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
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Nós, integrantes do grupo ___________________________________________, abaixo
listados, declaramos ciência e concordamos em designar como representante a/o senhor/a
_____________________________________________, podendo esta/e submeter a proposta à
Secretaria Municipal de Cultura, apresentar documentos, bem como receber a premiação em
nome do grupo, caso o mesmo seja contemplado.
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
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Assunto: Carta de Anuência

Diário Oficial Eletrônico
Edição 722, Ano 3 – 19/10/2020
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 01/2020– PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu,____________________________________________________________________,
residente à Rua ________________________________________________________________,
na Cidade de _____________________ UF_____ CEP: ________________, CPF nº
______________________ RG nº ___________________ Declaro, a pedido do (a) interessado
(a) e para fins de provas junto à Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, que o
(a) Sr. (a) _____________________________________________________________________
________________________________________________ reside comigo, no endereço acima
mencionado.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.
São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

Observações:
1) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante.
*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 01/2020– PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

LOCAL NASCIMENTO:
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MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
NOME COMPLETO:
NOME SOCIAL:
NOME ARTÍSTICO:
DATA NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
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ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO
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BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:

CEP:
ESTADO:

DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e
cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no
formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.
DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.
São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”
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__________________________________________
Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)
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MODELO 2 – PESSOA JURÍDICA
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone
2. Nome Completo
E-mail/Telefone
3. Nome Completo
E-mail/Telefone

CPF
CPF
CPF

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.
__________________________________________
Assinatura do Proponente (Igual à do documento de identificação)
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DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.
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DECLARO, para os devidos fins, que o ___________________________ acima mencionado
está devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e
comprava atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de
publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada
a seguir:
ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no
formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

MODELO 3 - GRUPO OU COLETIVO
NOME DO GRUPO / COLETIVO CULTURAL:
NOME DO RESPONSÁVEL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:

CEP:
ESTADO:

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.
__________________________________________
Assinatura do Proponente (Igual à do documento de identificação)
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DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.
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DECLARO, para os devidos fins, que o Grupo / Coletivo Cultural acima mencionado está
devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e comprava
atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação
da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no
formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 01/2020– PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
ANEXO V – TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
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DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
a) Realizar a contrapartida proposta.
b) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
c) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
d) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, quando for o caso, e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
e) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
f) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
g) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
h) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
i) O proponente que desistir de receber a premiação pelo seu projeto deverá apresentar
justificativa, por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis.
j) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.
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Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, residente no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 01/2020 – Prêmio para Difusão Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Difusão Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais, com
o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº 14.017/2020
de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE das
responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio financeiro
recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (_____________________
______________________)
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DA CONTRAPARTIDA
a) O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta deverão
preencher as informações solicitadas e assinar o Termo de Compromisso de
Contrapartida.
b) As contrapartidas deverão ser realizadas em até 12 (doze) meses após o recebimento do
prêmio e não poderão onerar a Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade
do Proponente o atendimento de todas as suas necessidades, exceto a permissão de
utilização de espaços públicos.
São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.

_____________________________________________
Nome e CPF do proponente

MODELO 2 - GRUPO OU COLETIVO
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DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
a) Realizar a contrapartida proposta.
b) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
c) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
d) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, quando for o caso, e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
e) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
f) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
g) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
h) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
i) O proponente que desistir de receber a premiação pelo seu projeto deverá apresentar
justificativa, por meio de ofício protocolado na SEMUC.
j) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
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Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, representante legal de
Grupo / Coletivo Cultural(NOME DO GRUPO/COLETIVO CULTURAL / RAZÃO SOCIAL se
houver), inscrito no CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada (o) no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 01/2020 – Prêmio para Difusão Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Difusão Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais, com
o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº 14.017/2020
de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE das
responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio financeiro
recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (_____________________
______________________)
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exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.
DA CONTRAPARTIDA
a) O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta deverão
preencher as informações solicitadas e assinar o Termo de Compromisso de
Contrapartida.
b) As contrapartidas deverão ser realizadas em até 12 (doze) meses após o recebimento do
prêmio e não poderão onerar a Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade
do Proponente o atendimento de todas as suas necessidades, exceto a permissão de
utilização de espaços públicos.
São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.
_____________________________________________
Nome e CPF do proponente

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº01/2020– PRÊMIO PARA DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
ANEXO VI – TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA
MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, residente no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 01/2020 – Prêmio para Difusão Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Difusão Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais, com
o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº 14.017/2020
de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE das
responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Assumo, pelo presente Termo, os seguintes compromissos:
1. Realizar as contrapartidas listadas a seguir, assumindo todas as necessidades e
obrigações legais em decorrência da execução da mesma;
2. Não transferir a terceiros as obrigações assumidas em decorrência do atendimento do
Termo;
3. Apresentar, nos prazos que lhe forem assinalados, informações ou documentos
referentes ao desenvolvimento e a conclusão das atividades aprovadas para
contrapartida;
4. Apresentar o Relatório de Contrapartida realizada para a Secretaria de Cultura.
DESCRIÇÃO DA(S) CONTRAPARTIDAS
Nº
NOME DA AÇÃO
DECRIÇÃO DETALHADA
1
2
3
...

MODELO 2 – GRUPOS OU COLETIVOS
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, representante legal de
Grupo / Coletivo Cultural(NOME DO GRUPO/COLETIVO CULTURAL / RAZÃO SOCIAL se

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

_____________________________________________
(NOME DO PROPONENTE E RESPONSÁVEL LEGAL)
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São José dos Pinhais, ____ de _______________ de 2020.
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houver), inscrito no CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada (o) no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 01/2020 – Prêmio para Difusão Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Difusão Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais, com
o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº 14.017/2020
de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE das
responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Assumo, pelo presente Termo, os seguintes compromissos:
5. Realizar as contrapartidas listadas a seguir, assumindo todas as necessidades e
obrigações legais em decorrência da execução da mesma;
6. Não transferir a terceiros as obrigações assumidas em decorrência do atendimento do
Termo;
7. Apresentar, nos prazos que lhe forem assinalados, informações ou documentos
referentes ao desenvolvimento e a conclusão das atividades aprovadas para
contrapartida;
8. Apresentar o Relatório de Contrapartida realizada para a Secretaria de Cultura.
DESCRIÇÃO DA(S) CONTRAPARTIDAS
Nº
NOME DA AÇÃO
DECRIÇÃO DETALHADA
1
2
3
...

Os principais membros do Grupo, devidamente cadastrados e a este atrelado, são considerados
corresponsáveis pela realização da contrapartida mencionada no Projeto aprovado e devem
declarar ciência assinando a tabela abaixo:
NOME DOS CORRESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DA(S) CONTRAPARTIDAS
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
São José dos Pinhais, ____ de _______________ de 2020.
_____________________________________________
(NOME DO PROPONENTE E RESPONSÁVEL LEGAL)
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OBJETO: O Município de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
doravante identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Seleção e
Premiação de PROJETOS DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS, realizados na
cidade de São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizados com recursos emergenciais da Lei
Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.
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Edital de Premiação n° 02/2020 – SEMUC
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo segue na íntegra desta publicação
de
extrato
e
pode
também
ser
adquirido
através
da
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/
Outras informações poderão ser obtidas pelo email editais.cultura@sjp.pr.gov.br.
São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020
EDITAL DE PREMIAÇÃO – FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS
Seleção e premiação de PROJETOS DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS,
realizados na cidade de São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizadas com recursos
emergenciais da Lei Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.

O Município de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, doravante
identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Premiação de Projetos de
Difusão Artística e Cultural, com inscrições abertas de 19 de outubro de 2020 a 02 de
dezembro de 2020, em conformidade com o artigo 22, § 4º da Lei Federal nº 8.666/1993; inciso
III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, doravante identificada como Lei Aldir Blanc, o
Decreto Federal nº 10.464/2020; Decreto Municipal nº 4.018 de 18 de Setembro de 2020, Lei
Federal nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), e condições e exigências estabelecidas nesse
Edital e seus anexos.
O presente edital atende as metas e ações descritas no Plano Municipal de Cultura 2013/2023, oficializado pela Lei Municipal nº 2.275/2013.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O edital de premiação será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial,
provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 4.018/2020, que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de Março de 2020.
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1.3 Esse edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, destinados “à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais
e outras plataformas digitais.”
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1.2 Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos
Trabalhadores (as) da Cultura, Grupos e Coletivos Culturais do município de São José dos
Pinhais, devido à pandemia pela Covid-19.
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1.4 Para efeitos desse edital entende-se por:
a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro à proposta selecionada por mérito e critérios
objetivos, reconhecendo sua produção artística e cultural, atuação no fomento,
desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais em consonância com o artigo 22 da Lei
Federal 8.666/1993;
b) PROPONENTE: Pessoa física maior de 18 anos, ou jurídica que tenham como objeto
atividades artísticas e culturais (neste ato representando grupos ou coletivos culturais),
residente ou domiciliado no Município de São José dos Pinhais há no mínimo 2 (dois) anos,
que assume a responsabilidade legal junto à SEMUC por sua inscrição e veracidade das
informações;
c) GRUPOS CULTURAIS: Conjunto de pessoas que tem ou buscam um mesmo objetivo, como
por exemplo, Grupos Musicais, Teatrais, de Dança, Poesia, de Circo e afins, situados na
cidade de São José dos Pinhais e existentes há no mínimo dois anos;
d) COLETIVOS CULTURAIS: Agrupamento de, no mínimo 5 (cinco) pessoas, com objetivos
culturais e/ou artísticos distintos, que se reúnem à busca de soluções comuns, podendo ser
de linguagens artísticas mistas ou não, situados na cidade de São José dos Pinhais e
existentes há no mínimo dois anos; e
e) FÁBRICA CRIATIVA: São modelos de negócio, gestão e empreendimentos cujo insumo e o
seu processo de desenvolvimento partem da criatividade, do conhecimento ou dos saberes e
fazeres de comunidades, coletivos e indivíduos, com objetivo de gerar valor simbólico,
trabalho e renda, proporcionando o desenvolvimento e fortalecimento cultural, econômico e
social de uma região, seu objetivo é transformar a habilidade criativa natural em ativo
econômico e recursos para o desenvolvimento de negócios e modelos inovadores. A
Economia Criativa abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços.

1.5 As legislações, informações e resultados atrelados a esse edital, estarão disponíveis no site
da
Prefeitura
Municipal,
na
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
1.6 Esse edital está atrelado ao Plano de Ação nº 07208420200002-003030 aprovado pelo
Ministério do Turismo.
1.7 Qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data de publicação, sob pena de decadência do direito. Para tanto, deverá
formalizar as razões de impugnação à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio
eletrônico, no endereço editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV
de Novembro, 1820, Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às
11h30 e 13h30 às 16h30.
a) não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo.
1.8 Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos junto à SEMUC, através do fone
(41) 3381-5907, pelo endereço eletrônico editais.cultura@sjp.pr.gov.br e pela página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.

2 DO OBJETO

Nº

MODALIDADES

1

ESCOLA DE CIRCO

DESCRIÇÃO
Projeto que objetiva levar os ensinamentos e princípios da Arte
Circense aos bairros do município, potencializando o Circo e a
sua diversidade, num referencial cultural, com potencial artístico,
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2.2 As propostas devem contemplar o projeto, o planejamento e a sua execução, nas seguintes
modalidades:
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2.1 O presente edital tem por finalidade fomentar, impulsionar, valorizar e premiar os potenciais
criativos com projetos artísticos e culturais de interesse público, com envolvimento de grupos ou
coletivos culturais.
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2

FÁBRICA CRIATIVA

3

MÚSICA EM TODO
CANTO

social e econômico em São José dos Pinhais. O projeto deverá
atender o mínimo de 05 (cinco) bairros do Município, oferecendo
aulas para crianças e adolescentes e deverá ter um planejamento
de desenvolvimento de 04 (quatro) meses de duração.
Projeto que objetiva incentivar o fomento para o desenvolvimento
de uma estratégia que aprofunde os conceitos e práticas da
Economia Criativa, tendo a ARTE como foco das pesquisas. Os
Proponentes deverão apresentar um projeto que fomente a
criatividade através de pesquisas artísticas que auxiliem no
desenvolvimento do Artesanato, da Educação, do Turismo e da
Economia Criativa, criando um sistema de sustentabilidade que
possa ter um processo de continuidade. O projeto deverá ter um
planejamento de desenvolvimento de 04 (quatro) meses de
duração e além das características artísticas, apresentar um
modelo de desenvolvimento dos conceitos e abrangências da
Economia Criativa.
Música em Todo Canto: Projeto que objetiva criar uma onda
musical no Município, através da valorização da produção
musical e dos profissionais da música. Os Proponentes deverão
apresentar um projeto que gerencie apresentações de música de
artistas locais, em vários gêneros da música: MPB, Rock,
Sertanejo, Rap, Corais, Instrumental, Erudito, Pop, entre outros;
em diversos locais e bairros do Município. O projeto deverá ser
executado no mínimo em 10 (dez) bairros diferentes atingindo
vários músicos e ter um planejamento de desenvolvimento de 04
(quatro) meses de duração, que contemple a logística da
produção, transporte, equipamentos, cachê de artistas,
cronograma de apresentação e outros dados pertinentes.

2.3 Sugestões de Bairros e locais, considerando a perspectiva da descentralização, para
execução do projeto:
a) Bairros: Afonso Pena, Guatupê, Borda do Campo, Parque da Fonte, Colônia Murici, Colônia
Rio Grande, Colônia Mergulhão, Barro Preto, São Marcos, Cidade Jardim, Contenda,
Campina do Taquaral, Colônia Marcelino;
b) Locais: Praça do Verbo Divino, Parque da Fonte, Rua XV de Novembro, Praças, Parques,
Terminais Rodoviários, Hospital;

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrições de projetos neste edital estará aberto de 19 de outubro de 2020 a
02 de dezembro de 2020, por meio eletrônico ou presencial, sendo:
a) meio eletrônico: envio de toda a documentação obrigatória, reunidas em um único e-mail,
para o endereço eletrônico: editais.cultura@sjp.pr.gov.br, validada mediante retorno com o
número do protocolo;

3.2 A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do Proponente no
Cadastro
Artístico
Municipal
da
SEMUC,
na
página
http://servicos.sjp.pr.gov.br/servicos/concursosjp/controller/
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Secretaria Municipal de Cultura
Rua XV de Novembro, 1820 – Centro
São José dos Pinhais – PR
Horário de protocolo: 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
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b) presencial: entrega de toda documentação obrigatória, em uma única vez, validada mediante
entrega do protocolo, no endereço:
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a) Todos os membros do grupo ou coletivo cultural Proponente, deverão estar cadastrados no
Cadastro Artístico Municipal da SEMUC;
b) A inscrição deve ser realizada por um coletivo com o mínimo de 05 (cinco) pessoas, que vai
eleger um dos membros para ser o representante legal.
3.3 Serão considerados válidos apenas os cadastros ATIVOS, ou seja, aqueles em que o artista
recebeu seu comprovante de inscrição onde consta o número do cadastro.
3.4 O Proponente poderá se inscrever em apenas 1 (uma) modalidade deste Edital.
3.5 Documentação obrigatória para inscrição:
h) Formulário de inscrição preenchido, conforme ANEXO I deste Edital, disponibilizado na
página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/;
i) Carta de anuência: No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem personalidade
jurídica, deve haver carta de anuência com assinatura, que pode ser digital, das pessoas
físicas que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física (integrante do grupo)
como procuradora que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome, conforme
modelo do ANEXO II deste edital;
j) Proponente pessoa física – para todos os componentes do grupo ou coletivo cultural:
cópia de RG e CPF do Proponente; cópia de comprovante de residência atualizado em nome
do Proponente ou familiar com parentesco até 2º grau (aceitos água, luz, telefone, contrato de
locação ou declaração de residência – modelo no ANEXO III);
k) Proponente pessoa jurídica: cópia do CNPJ, comprovante de endereço da sede, Estatuto
social, Ata de eleição da diretoria e Declaração de Utilidade Pública (se houver) ou ainda,
mediante instrumento de procuração devidamente registrado em cartório outorgando poderes
específicos para tal;
l) Materiais que comprovem a atuação do grupo ou coletivo cultural, tais como: cartazes,
folders, fotografias ou material audiovisual, matérias de jornal, sítios da internet, outros
materiais, devendo o material estar relacionado à categoria para qual está sendo realizada à
inscrição;
m) Autodeclaração - ANEXO IV, devidamente preenchida e assinada; e
n) Projeto completo com justificativa, objetivos, metodologia, plano de trabalho, orçamento,
cronograma de desembolso físico-financeiro e resultados esperados, redigido com clareza,
consistência e coerência. O cronograma de desembolso deve contemplar todo o período de
execução do projeto – modelo no ANEXO VI.
3.6 As Propostas não finalizadas (sem protocolo) ou incompletas serão canceladas,
desclassificadas e não terão direito a recurso.
3.7 Protocolada a inscrição, não serão permitidas alterações na Proposta ou Cadastro.
3.8 A SEMUC não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas e/ou lentidão
em servidores ou provedores de acesso, na linha de comunicação ou transmissão de dados.
3.9 O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e
emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente.

4.2 Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária
esteja contemplada na arte e na cultura, sediadas na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos.
4.3 Caso o Proponente esteja recebendo auxílio emergencial, isso não inviabiliza participação
nesse Edital.
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4.1 Podem participar do presente edital trabalhadores (as), artistas, técnicos, produtores e
demais profissionais do setor cultural, desde que residentes na cidade de São José dos Pinhais
nos últimos 2 (dois) anos e com atividade cultural existente e comprovada nos últimos 2 (dois)
anos, sendo a contagem do prazo para ambos à data de publicação da Lei nº 14.017/2020.
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4 DA PARTICIPAÇÃO
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5 DA MODALIDADE, NÚMERO DE PROJETOS E VALORES
5.1 O valor destinado para esse edital é de R$ 400.140,00 (Quatrocentos Mil Cento e Quarenta
Reais) e as premiações por meio de repasses financeiros serão provenientes das dotações nº
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (repasse do
Ministério do Turismo).
5.2 As modalidades de premiação são:
Nº

MODALIDADE

Nº DE PREMIOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Escola de Circo

2 Prêmios

R$ 66.690,00

R$ 133.380,00

2

Fábrica Criativa

2 Prêmios

R$ 66.690,00

R$ 133.380,00

3

Música em todo o canto

2 Prêmios

R$ 66.690,00

R$ 133.380,00

TOTAL

06 Prêmios

R$ 400.140,00

5.3 A premiação somente será concedida depois de firmado o Termo de Apoio Emergencial –
ANEXO V, desse Edital.
5.4 A SEMUC poderá optar pela não utilização total dos recursos disponíveis se entender que as
propostas apresentadas foram insatisfatórias.

6 DOS IMPEDIMENTOS
6.1 Assim como previsto no artigo 2, §3º do Decreto Federal nº 10.464/2020, o Proponente não
poderá, em hipótese alguma, ser beneficiado em diferentes entes federativos, com recursos da
Lei Emergencial Aldir Blanc para os mesmos projetos, cabendo a ele a responsabilidade legal
caso isso venha a ocorrer.
6.2 Ficam impedidos de participar do presente edital os membros do Comitê de Trabalho de
Acompanhamento e Fiscalização, Comissão de Avaliação de Projetos, servidores públicos de
São José dos Pinhais, seus cônjuges, companheiros estáveis ou parentes até 2º grau e também
às pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que porventura
detenham contrato de gestão ou termo de parceria com o Município de São José dos Pinhais.
6.3 Pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural expressa no estatuto.
6.4 Pessoas jurídicas que possuam dentre os seus dirigentes ou representantes:
a) membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de
Contas da União e do Estado, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o 2º grau;
b) agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo
cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
2º grau.

7.1 Conforme previsto no artigo 17 do Decreto Federal nº 10.464/2020, a SEMUC dará ampla
publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a Lei Aldir Blanc.
7.2 A participação no presente edital implica na aceitação do Proponente em publicizar todas as
informações do projeto inscrito na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
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6.5 Não serão aceitos projetos de caráter evidentemente publicitário e/ou institucional, ou que
façam referência a personalidades políticas, partidos ou sindicatos.
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7.3 Os Proponentes participantes do edital autorizam a SEMUC a publicar e divulgar as imagens
e informações contidas na inscrição e se responsabilizam pela veracidade das informações,
documentos e materiais apresentados.
7.4 O Proponente, bem como os demais participantes do projeto inscrito, autoriza a Prefeitura
Municipal a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores, exibição em
mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet, exclusivamente para fins de
divulgação e difusão das ações culturais municipais, sem fins lucrativos.
7.5 As autorizações aqui descritas não possuem limitação temporal ou numérica e são válidas
para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.

8 DA AUTODECLARAÇÃO
8.1 Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção dos projetos participantes do presente
edital, serão aceitas no ato da inscrição as informações mencionadas no Cadastro Artístico
Municipal e no formulário de inscrição de forma autodeclaratória, permitida pela Lei Aldir Blanc
em seus artigos 6º e 7º.
8.2 O Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das penalidades
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal que
diz: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena –
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular.”

9 DA TRAMITAÇÃO
9.1 A SEMUC será responsável pela análise documental, conferência dos documentos
comprobatórios e verificação do enquadramento do projeto à Lei Aldir Blanc, seu Decreto
Regulamentador nº 10.464/2020, seu Decreto Municipal nº 4.018/2020, e suas atualizações.
9.2 O Proponente deve atentar-se para os seguintes prazos:
Até 02 de dezembro de 2020
19 de outubro a 02 de dezembro de 2020
20 e 21 de outubro de 2020
04 de dezembro de 2020
04 a 10 de dezembro de 2020
14 de dezembro de 2020
15 e 16 de dezembro de 2020
15 a 17 de dezembro de 2020

Realizar o Cadastro Artístico
Inscrições de projetos para o Edital
Prazo para Impugnação do Edital
Publicação da habilitação
Análise do Projeto pela Comissão de Avaliação de
Projetos
Publicação do Resultado das Premiações desse
Edital.
Prazo para Recurso do Resultado das Premiações
Período para entrega de documentações conforme
item 13.1 desse Edital

10 DA DESCLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
10.1 A lista das propostas desclassificadas e habilitadas será publicada na página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.

b) não esteja alinhada ou enquadrada na Lei Aldir Blanc, não possua finalidade
predominantemente artístico-cultural ou que não esteja alinhada com as diretrizes do
presente edital;
c) apresentada de forma incompleta até a finalização do período da inscrição;
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a) cujo Proponente e/ou componentes do Grupo ou Coletivo Cultural não estejam cadastrados
no Cadastro Artístico Municipal;
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10.2 Será DESCLASSIFICADA e consequentemente sem direito a recurso, a proposta:
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d) apresentar com documentos desatualizados e/ou ilegíveis;
e) apresentar informações incongruentes;
f) cujos Proponentes não residam ou sejam sediados na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos, e
g) serão desclassificadas as candidaturas que obtiverem pontuação final inferior a 40 (quarenta)
pontos.
10.3 Entende-se por projeto HABILITADO aquele que encaminhar, no momento da inscrição, a
documentação obrigatória completa constante no presente edital.

11 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS
11.1 A Comissão de Avaliação de Projetos, constituída pela Portaria nº 15/2020, será
responsável pela análise e seleção dos projetos, de acordo com as normas desse edital de
premiação, à viabilidade técnico-financeira, da contrapartida oferecida quando for o caso.
11.2 Os projetos serão analisados em até 7 (sete) dias pela Comissão de Avaliação de Projetos,
que decidirá acerca do mérito cultural e artístico dos projetos concorrentes, escolhendo os
melhores segundo os critérios de análise previstos no item 12.
11.3 O Resultado será divulgado na página: http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/, cabendo recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
a) não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo, ou subscritos por pessoa não
selecionada ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
b) os recursos deverão ser objetivamente fundamentados, dirigidos à Comissão e protocolados
junto à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio eletrônico, no endereço
editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV de Novembro, 1820,
Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às 11h30 e 13h30 às
16h30;
c) os recursos serão decididos pela Secretária Municipal de Cultura, ao que será dada
publicidade na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
11.4 O Comitê de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização, constituído pela Portaria nº
14/2020, será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do projeto durante o seu
desenvolvimento até sua finalização.

12 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
12.1 A análise dos projetos será realizada pela Comissão de Avaliação de Projetos, de acordo
com os seguintes critérios:
1)ESCOLA DE CIRCO

2
3
4
5
6
7
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PONTUAÇÃO
0 a 10 pontos

0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
0 a10 pontos
0 a 10 pontos
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1

CRITÉRIOS
Qualidade e relevância do projeto: Clareza, consistência e coerência
do Projeto (justificativa, objetivos, metodologia, plano de trabalho,
orçamento, cronograma de desembolso físico-financeiro e resultados
esperados).
Carga horária total do projeto e distribuição desta no prazo estimado
deste edital (04 meses).
História da atividade circense no Brasil
Treinamento corporal (alongamentos, aquecimentos, concepção de
movimentos) e expressão corporal (consciência e postura cênica).
Acrobacia de solo ou aéreas.
Manipulação de objetos: malabares com claves, aros, bolas, diabolô,
bola de contato.
Equilíbrio: antipodismo (tranca), bola, cadeiras, perna-de-pau,
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Nº
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8
9
10

escada, percha de ombro, monociclo, rola-rola, arame (baixo e alto),
corda bamba.
Palhaçaria, maquiagem e caracterização cênica.
Mágica e ilusionismo.
Figurino para espetáculo circense.
TOTAL

0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
100 Pontos

2) FÁBRICA CRIATIVA
Nº
1

2
3

4

5

CRITÉRIOS
Qualidade e relevância do projeto: Clareza, consistência e coerência
do Projeto (justificativa, objetivos, metodologia, plano de trabalho,
orçamento, cronograma de desembolso físico-financeiro e resultados
esperados).
Carga horária total do projeto e distribuição desta no prazo estimado
deste edital (04 meses).
Potencial de impacto econômico nas cadeias produtivas, na geração
de renda e na formação de público.
Engajamento com a inclusão produtiva e com a democratização do
acesso aos bens e serviços produzidos: capacidade do projeto em
criar sinergias entre empreendedores, ampliar redes de
empreendimentos e estimular práticas colaborativas no município.
Compromisso com a sustentabilidade: potencial do projeto para uso
responsável de recursos naturais, ambientais, tecnológicos, sociais,
culturais na perspectiva do desenvolvimento local e regional
sustentável.
TOTAL

PONTUAÇÃO
0 a 30 pontos

0 a 10 pontos
0 a 20 pontos

0 a 20 pontos

0 a 20 pontos
100 Pontos

3)MÚSICA EM TODO O CANTO
Nº
1

2
3
4
5
6

CRITÉRIOS
Qualidade e relevância do projeto: Clareza, consistência e coerência
do Projeto (justificativa, objetivos, metodologia, plano de trabalho,
orçamento, cronograma de desembolso físico-financeiro e resultados
esperados).
Carga horária total do projeto e distribuição desta no prazo estimado
deste edital (04 meses).
Capacidade do projeto em criar sinergias (harmonia, concordância,
entendimento) entre os diversos artistas musicais do município.
Projeto que contemple o maior número de bairros para as
apresentações.
Projeto que contemple o maior número de atrações nas
apresentações.
Singularidade e Originalidade.
Avaliação dos currículos artísticos dos componentes dos grupos ou
coletivos (experiência na música, formação do artista).
TOTAL

PONTUAÇÃO
0 a 30 pontos

0 a 10 pontos
0 a 20 pontos
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
0 a 10 pontos
100 Pontos

12.4 Permanecendo o empate, a decisão final se dará pela ordem cronológica de inscrição.
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12.3 Será utilizado como critério de desempate, pela Comissão de Avaliação de Projetos a maior
nota dos quesitos específicos, de acordo com a seguinte ordem de critérios: 1, 2 e 3.
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12.2 Os projetos serão classificados de acordo com sua pontuação mencionada nos critérios de
análise em ordem decrescente, e os excedentes ao número de vagas existentes serão
considerados suplentes.
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13 DOS DOCUMENTOS APÓS A SELEÇÃO
13.1 Após o processo de seleção, os proponentes dos projetos premiados deverão,
obrigatoriamente, em 3 (três) dias úteis, apresentar os seguintes documentos:
a) Termo de Apoio Emergencial - ANEXO V, preenchido e assinado; e
b) Dados da conta bancária, podendo ser conta-corrente ou poupança, em nome do Proponente.
13.2 A não apresentação dos documentos mencionados no item acima, dentro do prazo,
acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO e chamada imediata da proposta suplente.
13.3 A qualquer momento a SEMUC poderá solicitar outros documentos comprobatórios das
informações constantes no Cadastro de Artistas ou informações prestadas no ato da inscrição.
13.4 A SEMUC priorizará o atendimento e recebimento de documentos remotamente.

14 DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
14.1 Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
14.2 O Proponente deve executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta aprovada
pela Comissão de Análise de Projetos.
14.3 O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo ou
coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, e qualquer substituição deverá ser justificada e
submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser deliberada pela Comissão de Avaliação.
14.4 Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o pleno
ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
14.5 A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra,
bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pelo
Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
14.6 Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos
previstos em lei.
14.7 A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal
conduta.
14.8 O Proponente que, por algum motivo, desistir de receber a premiação, deverá apresentar
justificativa por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

15 DAS PENALIDADES
15.1 O Proponente que descumprir as obrigações e normas constantes no presente edital de
premiação ficará inadimplente, sujeito às penalidades legais e:

16 DO REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
16.1 Na hipótese de o número de premiados para uma das modalidades descritas no item 5
deste Edital ser menor do que a quantidade oferecida, os prêmios restantes poderão ser
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b) impossibilitado de desenvolver suas atividades artísticas e culturais em espaços públicos,
vinculados a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais por um período de 2 (dois) anos,
após assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa.
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a) impossibilitado de receber recursos públicos em outros projetos contemplados com recursos
da Lei Aldir Blanc, bem como demais projetos e programas municipais existentes, por um
período de 2 (dois) anos;
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remanejados para premiação das propostas melhores pontuadas, mas não premiadas, devido à
quantidade de vagas previstas inicialmente para categoria na qual está inscrito, conforme
deliberação da SEMUC.
16.2 Ainda, na hipótese de o recurso previsto para este Edital não ser utilizado em sua
totalidade, o recurso excedente poderá ser remanejado para editais e programas publicados com
recursos da Lei Aldir Blanc conforme previsto no artigo 11, parágrafo 6º do Decreto Federal nº
10.464/2020, e deliberação da SEMUC.

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 O repasse do recurso fica condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e
financeira oriundos da Lei Aldir Blanc.
17.2 A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das normas nele
contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o Proponente não poderá alegar
desconhecimento.
17.3 A qualquer tempo, esse edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer
natureza.
17.4 Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão analisados e decididos pela
SEMUC.

São José dos Pinhais, 19 de Outubro de 2020.
Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020– PRÊMIO DE FOMENTO DE POTENCIAIS CRIATIVOS
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

TIPO DE INSCRIÇÃO
PESSOA FÍSICA - Grupo Ou Coletivo Cultural Sem Personalidade Jurídica
PESSOA JURÍDICA

8.

NÚMERO DO CADASTRO ARTÍSTICO MUNICIPAL DO PROPONENTE

9.

DADOS DO PROPONENTE

4.1 PESSOA FÍSICA - Preencher somente no caso de inscrição de Grupo ou Coletivo
Cultural sem personalidade jurídica:
NOME COMPLETO:
NOME DO GRUPO OU COLETIVO CULTURAL
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6. MODALIDADE
Assinale com um X a modalidade na qual está sendo feita a inscrição (APENAS UMA
OPÇÃO)
ESCOLA DE CIRCO
FÁBRICA CRIATIVA
MÚSICA EM TODO CANTO
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TELEFONE:
E-MAIL:
CPF:
RG:
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CEP:

4.2 PESSOA JURÍDICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Grupo ou Coletivo
Cultural Pessoa jurídica:
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone

CPF

2. Nome Completo
E-mail/Telefone

CPF

3. Nome Completo
E-mail/Telefone

CPF

10. RESUMO DA PROPOSTA
TÍTULO DO PROJETO:
DESCRIÇÃO:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020 – PRÊMIO DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA
À Secretaria Municipal de Cultura
São José dos Pinhais, _____ de ______________ de 2020.
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Nós, integrantes do grupo ___________________________________________, abaixo
listados, declaramos ciência e concordamos em designar como representante a/o senhor/a
_____________________________________________, podendo esta/e submeter a proposta à
Secretaria Municipal de Cultura, apresentar documentos, bem como receber a premiação em
nome do grupo, caso o mesmo seja contemplado.
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Assunto: Carta de Anuência
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NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020 – PRÊMIO DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu,____________________________________________________________________,
residente à Rua ________________________________________________________________,
na Cidade de _____________________ UF_____ CEP: ________________, CPF nº
______________________ RG nº ___________________ Declaro, a pedido do (a) interessado
(a) e para fins de provas junto à Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, que o
(a) Sr. (a) _____________________________________________________________________
________________________________________________ reside comigo, no endereço acima
mencionado.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.
São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se
o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”
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Observações:
2) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante.
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EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020 – PRÊMIO DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS
ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO
NOME DO GRUPO / COLETIVO CULTURAL:
NOME DO RESPONSÁVEL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:

CEP:
ESTADO:

DECLARO, para os devidos fins, que o Grupo / Coletivo Cultural acima mencionado está
devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e comprava
atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação
da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.
__________________________________________
Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)
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DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.
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ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020 – PRÊMIO DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS
ANEXO V – TERMO DE APOIO EMERGENCIAL

São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.
_____________________________________________
Nome e CPF do proponente
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DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE:
a) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
b) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
c) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, e qualquer substituição deve ter
justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser deliberada pela
Comissão de Avaliação.
d) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
e) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
f) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
g) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
h) O proponente que desistir da execução do seu projeto deverá apresentar justificativa, por
meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
i) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.

55

Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, representante legal de
Grupo / Coletivo Cultural(NOME DO GRUPO/COLETIVO CULTURAL / RAZÃO SOCIAL se
houver), inscrito no CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada (o) no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 02/2020 – Prêmio de Fomento para Potenciais Criativos – Seleção e premiação de
Projetos de Fomento para Potenciais Criativos, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio
financeiro recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (___________________
______________________)
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EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 02/2020 – PRÊMIO DE FOMENTO PARA POTENCIAIS CRIATIVOS
ANEXO VI – MODELO BÁSICO DE PROJETO
1 CAPA DO PROJETO
Na capa do projeto deve ser apresentado o título do projeto e a identificação do Grupo ou
Coletivo Cultural proponente
2 ÁREA DE ATUAÇÃO E PÚBLICO-ALVO
Informe os locais/bairros onde o projeto será realizado e o público-alvo para o qual está
direcionado.
3 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
A apresentação do projeto deve demonstrar sinteticamente o que será proposto e
desenvolvido. Convém ressaltar a importância da proposta, podendo relacioná-la ao cenário
social, cultural e econômico no qual o projeto está inserido.
4 JUSTIFICATIVA
A justificativa deve apresentar informações que demonstrem a importância do projeto,
contextualização da área/modalidade escolhida.
5 OBJETIVOS
Os objetivos devem exprimir quais os resultados que o projeto pretende alcançar.
6 CARGA HORÁRIA
Informar a carga horária total do projeto
7 PLANO DE TRABALHO
Deve descrever o caminho para realizar os objetivos específicos e como serão executadas
as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados contendo o cronograma
de atividades, os prazos para implantação.
Deve responder às seguintes perguntas:
a) O que será feito? (Inserir os objetivos específicos para o alcance do objetivo do projeto).
b) Como será feito? (Descrever de que forma será executado o objetivo específico).
c) Onde será feito? (Inserir o local detalhadamente).
d) Quando será feito? (Inserir o tempo de duração da ação detalhadamente, ou seja, sua
periodicidade, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Ou se for pontual data de início e
término.)
e) Quem fará? (Inserir o nome e função do profissional que executará a ação).

Quando será
feito?

Quem fará?

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Detalhar os custos e gastos do projeto, mantendo coerência com todas as etapas, com
maior ou menor detalhamento.
Ex.: Tabela de Cronograma de Desembolso
Etapa/Fase
Especificações
Quantidade
do Projeto

Unidade
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Valor
Unitário

Valor Total
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Onde será
feito?
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Ex.: Tabela de Plano de trabalho
N° O que será feito? Como será
(Objetivo
feito?
Específico)
1.
2.

Diário Oficial Eletrônico
Edição 722, Ano 3 – 19/10/2020

9 RESULTADOS ESPERADOS
Descrever os resultados esperados com a execução do projeto.

Edital de Premiação n° 03/2020 – SEMUC
OBJETO: O Município de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
doravante identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Seleção e
Premiação de PROJETOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, realizados na cidade de
São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizados com recursos emergenciais da Lei Federal nº
14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo segue na íntegra desta publicação
de
extrato
e
pode
também
ser
adquirido
através
da
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/
Outras informações poderão ser obtidas pelo email editais.cultura@sjp.pr.gov.br.
São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2020.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 03/2020
EDITAL DE PREMIAÇÃO – PRÊMIO PARA FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
Seleção e premiação de PROJETOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, realizados na
cidade de São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizados com recursos emergenciais da Lei
Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.

O Município de São José dos Pinhais, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
doravante identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente edital de Premiação de
Projetos de Formação Artística e Cultural, com inscrições abertas de 19 de outubro de 2020 a
02 de dezembro de 2020, em conformidade com o artigo 22, § 4º da Lei Federal nº 8.666/1993;
inciso III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, doravante identificada como Lei Aldir Blanc,
o Decreto Federal nº 10.464/2020; Decreto Municipal nº 4.018 de 18 de Setembro de 2020, Lei
Federal nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), e condições e exigências estabelecidas nesse
Edital e seus anexos.

1.1 O edital de premiação será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial,
provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 4.018/2020, que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de Março de 2020.
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1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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O presente edital atende as metas e ações descritas no Plano Municipal de Cultura - 2013/2023,
oficializado pela Lei Municipal nº 2.275/2013.
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1.2 Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos
Trabalhadores (as) da Cultura, Grupos e Coletivos Culturais do município de São José dos
Pinhais, devido à pandemia pela Covid-19.
1.3 Esse edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, destinados “à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais
e outras plataformas digitais.”
1.4 Para efeitos desse edital entende-se por:
a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro à proposta selecionada por mérito e critérios
objetivos, reconhecendo sua produção artística e cultural, atuação no fomento,
desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais em consonância com o artigo 22 da Lei
Federal 8.666/1993;
b) PROPONENTE: Pessoa física maior de 18 anos, ou jurídica que tenham como objeto
atividades artísticas e culturais (neste ato representando grupos ou coletivos culturais),
residente ou domiciliado no Município de São José dos Pinhais há no mínimo 2 (dois) anos,
que assume a responsabilidade legal junto à SEMUC por sua inscrição e veracidade das
informações;
c) PROPOSTA: Formalização de candidatura do Proponente para esse prêmio por meio de
informações e documentos apresentados à SEMUC; e
d) PRODUTO FINAL: são todos os vídeos que compõem as ações (cursos, oficinas, workshops,
palestras ou debates) a serem realizadas em cada um dos projetos, de cada área cultural
específica, totalizando a carga horária estabelecida.
1.5 As legislações, informações e resultados atrelados a esse edital, estarão disponíveis no site
da
Prefeitura
Municipal,
na
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
1.6 Esse edital está atrelado ao Plano de Ação nº 07208420200002-003030 aprovado pelo
Ministério do Turismo.
1.7 Qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data de publicação, sob pena de decadência do direito. Para tanto, deverá
formalizar as razões de impugnação à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio
eletrônico, no endereço editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV
de Novembro, 1820, Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às
11h30 e 13h30 às 16h30.
a) não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo.
1.8 Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos junto à SEMUC, através do fone
(41) 3381-5907, pelo endereço eletrônico editais.cultura@sjp.pr.gov.br e pela página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.

2 DO OBJETO

b) fomentar e incentivar a formação de novos artistas no município de São José dos Pinhais, por
meio de Cursos, Oficinas, Workshops, Palestras e Debates que serão disponibilizados
gratuitamente para a sociedade, via plataforma digital.
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a) reconhecer e premiar projetos artísticos e culturais de interesse público, nos seguintes
segmentos artísticos: Artesanato, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Cultura Popular, Dança,
Literatura, Música, Patrimônio e Teatro, que de alguma forma, contribuem para a formação,
capacitação e acesso aos bens culturais no município de São José dos Pinhais; e
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2.1 O presente edital tem por finalidade:
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2.2 As propostas devem contemplar o projeto, o planejamento e a sua execução, nas seguintes
modalidades:
Nº

MODALIDADES

1

CURSOS

2

OFICINAS

3

WORKSHOPS

4

PALESTRAS

5

DEBATES

DESCRIÇÃO
Vídeos fracionados de 10’ a 30’, com carga horária total de 4
horas de duração e um profissional envolvido na realização.
Vídeos fracionados de 10’ a 30’,com carga horária total de 2
horas de duração e um profissional envolvido na realização.
Vídeos fracionados de 10’ a 30’,com carga horária total de 1 hora
e 30 minutos de duração e um profissional envolvido na
realização.
Vídeos fracionados de 10’ a 30’,com carga horária total de 1 hora
de duração e um profissional envolvido na realização.
Transmitidos ao vivo (live), com carga horária total de 1 hora de
duração e 2 profissionais envolvidos na realização.

2.3 Informações técnicas sobre os vídeos:
a) a entrega do produto final deverá ser feita em formatos mínimos e resoluções com as
características: Full HD – 1.78:1 (16 x 9) = 1920 x 1080 (29.97 FPS);
b) é recomendado seguir as diretrizes preferenciais de captação de vídeo e áudio disponíveis no
link a seguir: https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=pt-BR.
2.4 Os projetos de formação artístico-cultural deverão especificar seu público-alvo, porém não
deverá ser exigido do público participante conhecimento prévio na área em que for desenvolvido.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 O período de inscrições de projetos neste edital estará aberto de 19 de outubro de 2020 a 02
de dezembro de 2020, por meio eletrônico ou presencial, sendo:
a) meio eletrônico: envio de toda a documentação obrigatória, reunidas em um único e-mail,
para o endereço eletrônico: editais.cultura@sjp.pr.gov.br, validada mediante retorno com o
número do protocolo;
b) presencial: entrega de toda documentação obrigatória, em uma única vez, validada mediante
entrega do protocolo, no endereço:
Secretaria Municipal de Cultura
Rua XV de Novembro, 1820 – Centro, São José dos Pinhais – PR
Horário de protocolo: 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
3.2 A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do Proponente no
Cadastro
Artístico
Municipal
da
SEMUC,
na
página
http://servicos.sjp.pr.gov.br/servicos/concursosjp/controller/
3.3 Serão considerados válidos apenas os cadastros ATIVOS, ou seja, aqueles em que o artista
recebeu seu comprovante de inscrição onde consta o número do cadastro.
3.4 O Proponente poderá se inscrever em até 2 (duas) modalidades deste Edital, desde que
sejam em segmentos culturais distintos e tenha comprovada experiência na área de atuação.

p) Carta de anuência: No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem personalidade
jurídica, deve haver carta de anuência com assinatura, que pode ser digital, das pessoas
físicas que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física (integrante do grupo)
como procuradora que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome, conforme
modelo do ANEXO II deste edital;
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o) Formulário de inscrição preenchido, conforme ANEXO I deste Edital, disponibilizado na
página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/;
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3.5 Documentação obrigatória para inscrição:
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q) Proponente pessoa física: cópia de RG e CPF do Proponente; cópia de comprovante de
residência atualizado em nome do Proponente ou familiar com parentesco até2º grau (aceitos
água, luz, telefone, contrato de locação ou declaração de residência – modelo no ANEXO III);
r) Proponente pessoa jurídica: cópia do CNPJ, comprovante de endereço da sede, Estatuto
social, Ata de eleição da diretoria e Declaração de Utilidade Pública (se houver) ou ainda,
mediante instrumento de procuração devidamente registrado em cartório outorgando poderes
específicos para tal;
s) Materiais que comprovem a atuação do candidato, tais como: cartazes, folders, fotografias ou
material audiovisual, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais, devendo o
material estar relacionado à área cultural para qual está sendo realizada à inscrição;
t) Autodeclaração - ANEXO IV, devidamente preenchida e assinada; e
u) Projeto completo e anexos solicitados conforme segue:
Nº

MODALIDADES

DESCRIÇÃO
O Proponente deve entregar no ato da inscrição o projeto completo
e vídeo da primeira aula ou módulo.
1
Cursos
Os Proponentes premiados deverão entregar o Produto Final,
conforme orientação e prazo definidos pela SEMUC.
O Proponente deve entregar no ato da inscrição o projeto completo
e vídeo da primeira aula ou módulo.
2
Oficinas
Os Proponentes premiados deverão entregar o Produto Final,
conforme orientação e prazo definidos pela SEMUC.
3
Workshops
Vídeo na íntegra.
4
Palestras
Vídeo na íntegra.
Projeto com roteiro/proposta do Debate com a temática “Desafios
da Produção Cultural em tempo de Pandemia”.
5
Debates
Os Proponentes premiados deverão realizar o Debate em formato
live, que será mediado e gravado, conforme orientação e prazo
definidos pela SEMUC.
O vídeo deverá ser entregue em mídia (pendrive, DVD, CD) ou disponibilizado através de
plataformas digitais (Google - drive, WeTransfer, etc.); nesse caso seu link deverá ser
fornecido no ato da inscrição e estar acessível até 31/12. Problemas com o link ou com os
arquivos na mídia podem acarretar em desclassificação.
3.6 As Propostas não finalizadas (sem protocolo) ou incompletas serão canceladas,
desclassificadas e não terão direito a recurso.
3.7 Protocolada a inscrição, não serão permitidas alterações na Proposta ou Cadastro.
3.8 A SEMUC não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas e/ou lentidão
em servidores ou provedores de acesso, na linha de comunicação ou transmissão de dados.
3.9 O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e
emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente.

4.2 Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária
esteja contemplada na arte e na cultura, sediadas na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos.
4.3 Caso o Proponente esteja recebendo auxílio emergencial, isso não inviabiliza participação
nesse Edital.
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4.1 Podem participar do presente edital trabalhadores (as), artistas, técnicos, produtores e
demais profissionais do setor cultural, desde que residentes na cidade de São José dos Pinhais
nos últimos 2 (dois) anos e com atividade cultural existente e comprovada nos últimos 2 (dois)
anos, sendo a contagem do prazo para ambos à data de publicação da Lei nº 14.017/2020.
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4 DA PARTICIPAÇÃO
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5 DA MODALIDADE, NÚMERO DE PROJETOS E VALORES
5.1 O Valor destinado para esse edital é de R$ 146.022,36 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Vinte e
Dois Reais e Trinta e Seis Centavos) e as premiações por meio de repasses financeiros serão
provenientes das dotações nº 33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras (repasse do Ministério do Turismo).

SEGMENTOS

1

Artesanato

2

Artes visuais

3

Audiovisual

4

Circo

5

Cultura
popular

6

Dança

7

Literatura

8

Música

9

Patrimônio

10

Teatro

MODALIDADES
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso
Oficina
Workshop
Palestra
Debate
Curso

Nº DE
PRÊMIOS
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmios
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
1 Prêmio
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VALOR DO
PRÊMIO
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 750,00
R$ 4.000,00

ARTISTAS
ENVOLVIDOS
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
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5.2 As modalidades de premiação são:
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Oficina
Workshop
Palestra
Debate
TOTAL

2 Prêmios
4 Prêmios
1 Prêmio
2 Prêmios
100
PRÊMIOS

R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 761,18
R$ 146.022,36

1
1
1
2
60 ARTISTAS

5.3 A premiação somente será concedida depois de firmado o Termo de Apoio Emergencial –
ANEXO V, desse Edital.
5.4 A SEMUC poderá optar pela não utilização total dos recursos disponíveis se entender que as
propostas apresentadas foram insatisfatórias.

6 DOS IMPEDIMENTOS
6.1 Assim como previsto no artigo 2, §3º do Decreto Federal nº 10.464/2020, o Proponente não
poderá, em hipótese alguma, ser beneficiado em diferentes entes federativos, com recursos da
Lei Emergencial Aldir Blanc para os mesmos projetos, cabendo a ele a responsabilidade legal
caso isso venha a ocorrer.
6.2 Ficam impedidos de participar do presente edital os membros do Comitê de Trabalho de
Acompanhamento e Fiscalização, Comissão de Avaliação de Projetos, servidores públicos de
São José dos Pinhais, seus cônjuges, companheiros estáveis ou parentes até 2º grau e também
às pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que porventura
detenham contrato de gestão ou termo de parceria com o Município de São José dos Pinhais.
6.3 Pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural expressa no estatuto.
6.4 Pessoas jurídicas que possuam dentre os seus dirigentes ou representantes:
a) membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de
Contas da União e do Estado, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o 2º grau;
b) agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo
cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
2º grau.
6.5 Não serão aceitos projetos de caráter evidentemente publicitário e/ou institucional, ou que
façam referência a personalidades políticas, partidos ou sindicatos.

7 DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
7.1 Conforme previsto no artigo 17 do Decreto Federal nº 10.464/2020, a SEMUC dará ampla
publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a Lei Aldir Blanc.
7.2 A participação no presente edital implica na aceitação do Proponente em publicizar todas as
informações do projeto inscrito na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.

7.5 As autorizações aqui descritas não possuem limitação temporal ou numérica e são válidas
para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.
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7.4 O Proponente, bem como os demais participantes do projeto inscrito, autoriza a Prefeitura
Municipal a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores, exibição em
mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet, exclusivamente para fins de
divulgação e difusão das ações culturais municipais, sem fins lucrativos.
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7.3 Os Proponentes participantes do edital autorizam a SEMUC a publicar e divulgar as imagens
e informações contidas na inscrição e se responsabilizam pela veracidade das informações,
documentos e materiais apresentados.
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8 DA AUTODECLARAÇÃO
8.1 Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção dos projetos participantes do presente
edital, serão aceitas no ato da inscrição as informações mencionadas no Cadastro Artístico
Municipal e no formulário de inscrição de forma autodeclaratória, permitida pela Lei Aldir Blanc
em seus artigos 6º e 7º.
8.2 O Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das penalidades
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal que
diz: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena –
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular.”

9 DA TRAMITAÇÃO
9.1 A SEMUC será responsável pela análise documental, conferência dos documentos
comprobatórios e verificação do enquadramento do projeto à Lei Aldir Blanc, seu Decreto
Regulamentador nº 10.464/2020, seu Decreto Municipal nº 4.018/2020, e suas atualizações.
9.2 O Proponente deve atentar-se para os seguintes prazos:
Até 02 de dezembro de 2020
19 de outubro a 02 de dezembro de 2020
20 e 21 de outubro de 2020
04 de dezembro de 2020
04 a 10 de dezembro de 2020
14 de dezembro de 2020
15 e 16 de dezembro de 2020
15 a 17 de dezembro de 2020

Realizar o Cadastro Artístico
Inscrições de projetos para o Edital
Prazo para Impugnação do Edital
Publicação da habilitação
Análise do Projeto pela Comissão de Avaliação de
Projetos
Publicação do Resultado das Premiações desse
Edital.
Prazo para Recurso do Resultado das
Premiações
Período para entrega de documentações
conforme item 13.1 desse Edital

10 DA DESCLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
10.1 A lista das propostas desclassificadas e habilitadas será publicada na página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
10.2 Será DESCLASSIFICADA e consequentemente sem direito a recurso, a proposta:
a) cujo Proponente e/ou componentes do Grupo ou Coletivo Cultural não estejam cadastrados
no Cadastro Artístico Municipal;
b) não esteja alinhada ou enquadrada na Lei Aldir Blanc, não possua finalidade
predominantemente artística e cultural ou que não esteja alinhada com as diretrizes do
presente edital;
c) apresentada de forma incompleta até a finalização do período da inscrição;
d) apresentar com documentos desatualizados e/ou ilegíveis;

g) serão desclassificadas as candidaturas que obtiverem pontuação final inferior a 40 (quarenta)
pontos.
10.3 Entende-se por projeto HABILITADO aquele que encaminhar, no momento da inscrição, a
documentação obrigatória completa constante no presente edital.
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f) cujos Proponentes não residam ou sejam sediados na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos; e
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e) apresentar informações incongruentes;
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11 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS
11.1 A Comissão de Avaliação de Projetos, constituída pela Portaria nº 15/2020, será
responsável pela análise e seleção dos projetos, de acordo com as normas desse edital de
premiação, à viabilidade técnico-financeira, da contrapartida oferecida quando for o caso.
11.2 Os projetos serão analisados em até 7 (sete) dias pela Comissão de Avaliação de Projetos,
que decidirá acerca do mérito cultural e artístico dos projetos concorrentes, escolhendo os
melhores segundo os critérios de análise previstos no item 12.
11.3 O Resultado será divulgado na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/, cabendo recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
a) não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo, ou subscritos por pessoa não
selecionada ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
b) os recursos deverão ser objetivamente fundamentados, dirigidos à Comissão e protocolados
junto à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio eletrônico, no endereço
editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV de Novembro, 1820,
Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às 11h30 e 13h30 às
16h30; e
c) os recursos serão decididos pela Secretária Municipal de Cultura, ao que será dada
publicidade na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
11.4 O Comitê de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização, constituído pela Portaria nº
14/2020, será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do projeto durante o seu
desenvolvimento até sua finalização.

12 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
12.1 A análise dos projetos será realizada pela Comissão de Avaliação de Projetos, de acordo
com os seguintes critérios:
Nº
1
2
3
4

CRITÉRIOS
Didática e desenvolvimento pedagógico
Excelência, originalidade e relevância da proposta. Conteúdo
relevante, clareza e coerência
Potencial de realização do Proponente. Proponente apresentou
informações e documentos que demonstram capacidade e
experiência para realizar, com êxito a proposta
Currículo / Portfólio Artístico do Proponente
TOTAL

PONTUAÇÃO
0 a 40 Pontos
0 a 30 Pontos
0 a 20 Pontos
0 a 10 Pontos
100 PONTOS

12.2 Os projetos serão classificados de acordo com sua pontuação mencionada nos critérios de
análise em ordem decrescente, e os excedentes ao número de vagas existentes serão
considerados suplentes.
12.3 Será utilizado como critério de desempate, pela Comissão de Avaliação de Projetos a maior
nota dos quesitos específicos, de acordo com a seguinte ordem de critérios: 1, 2, 3 e 4.

13.1 Após o processo de seleção, os proponentes dos projetos premiados deverão,
obrigatoriamente, em 3 (três) dias úteis, apresentar os seguintes documentos:
a) Termo de Apoio Emergencial - ANEXO V, preenchido e assinado; e
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12.4 Permanecendo o empate, a decisão final se dará pela ordem cronológica de inscrição.
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b) Dados da conta bancária, para depósito do prêmio, podendo ser conta-corrente ou poupança,
em nome do Proponente.
13.2 A não apresentação dos documentos mencionados no item acima, dentro do prazo,
acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO e chamada imediata da proposta suplente.
13.3 A qualquer momento a SEMUC poderá solicitar outros documentos comprobatórios das
informações constantes no Cadastro de Artistas ou informações prestadas no ato da inscrição.
13.4 A SEMUC priorizará o atendimento e recebimento de documentos remotamente.

14 DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
14.1 Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
14.2 O Proponente deve executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta aprovada
pela Comissão de Análise de Projetos.
14.3 Caso o projeto premiado seja de Grupo ou Coletivo Cultural, o Proponente se compromete
a executar o projeto com participação dos indicados na Carta de Anuência, e qualquer
substituição deverá ser justificada e submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
14.4 Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o pleno
ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
14.5 A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra,
bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pelo
Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
14.6 Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos
previstos em lei.
14.7 A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal
conduta.
14.8 O Proponente que, por algum motivo, desistir de receber a premiação, deverá apresentar
justificativa por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

15 DAS PENALIDADES
15.1 O Proponente que descumprir as obrigações e normas constantes no presente edital de
premiação ficará inadimplente, sujeito às penalidades legais e:
a) impossibilitado de receber recursos públicos em outros projetos contemplados com recursos
da Lei Aldir Blanc, bem como demais projetos e programas municipais existentes, por um
período de 2 (dois) anos;

16.1 Na hipótese de o número de premiados para uma das modalidades descritas no item 5
deste Edital ser menor do que a quantidade oferecida, os prêmios restantes poderão ser
remanejados para premiação das propostas melhores pontuadas, mas não premiadas, devido à
quantidade de vagas previstas inicialmente para categoria na qual está inscrito, conforme
deliberação da SEMUC.
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b) impossibilitado de desenvolver suas atividades artísticas e culturais em espaços públicos,
vinculados a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais por um período de 2 (dois) anos,
após assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa.
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16.2 Ainda, na hipótese de o recurso previsto para este Edital não ser utilizado em sua
totalidade, o recurso excedente poderá ser remanejado para editais e programas publicados com
recursos da Lei Aldir Blanc conforme previsto no artigo 11, parágrafo 6º do Decreto Federal nº
10.464/2020, e deliberação da SEMUC.

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 O repasse do recurso fica condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e
financeira oriundos da Lei Aldir Blanc.
17.2 A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das normas nele
contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o Proponente não poderá alegar
desconhecimento.
17.3 A qualquer tempo esse edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer
natureza.
17.4 Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão analisados e decididos pela
SEMUC.
São José dos Pinhais, 19 de Outubro de 2020.
Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 03/2020 – PRÊMIO PARA FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
11. MODALIDADE
Assinale com um X a modalidade na qual está sendo feita a inscrição (APENAS UMA
OPÇÃO)
CURSOS
OFICINAS
WORKSHOPS
PALESTRAS
DEBATES

14. NÚMERO DO CADASTRO ARTÍSTICO MUNICIPAL DO PROPONENTE
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13. TIPO DE INSCRIÇÃO
PESSOA FÍSICA
GRUPO OU COLETIVO CULTURAL (SEM PERSONALIDADE JURÍDICA)
PESSOA JURÍDICA
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12. SEGMENTO ARTÍSTICO
Assinale com um X a área artística na qual está sendo feita a inscrição (APENAS UMA
OPÇÃO)
ARTESANATO
DANÇA
ARTES VISUAIS
LITERATURA
AUDIOVISUAL
MÚSICA
CIRCO
PATRIMÔNIO
CULTURA POPULAR
TEATRO
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15. DADOS DO PROPONENTE
5.1 PESSOA FÍSICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa Física
NOME COMPLETO:
NOME SOCIAL:
NOME ARTÍSTICO:
TELEFONE:
E-MAIL:
CPF:
RG:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
NO CASO DE INSCRIÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA,
PREENCHER:
NOMEDO GRUPO
5.2 PESSOA JURÍDICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa jurídica
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
2. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
3. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
16. RESUMO DA PROPOSTA
TÍTULO DO PROJETO:
DESCRIÇÃO:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 03/2020 – PRÊMIO PARA FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA
À Secretaria Municipal de Cultura

Nós, integrantes do grupo ___________________________________________, abaixo
listados, declaramos ciência e concordamos em designar como representante a/o senhor/a
_____________________________________________, podendo esta/e submeter a proposta à
Secretaria Municipal de Cultura, apresentar documentos, bem como receber a premiação em
nome do grupo, caso o mesmo seja contemplado.
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São José dos Pinhais, _____ de ______________ de 2020.
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NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 03/2020 – PRÊMIO PARA FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,____________________________________________________________________,
residente à Rua ________________________________________________________________,
na Cidade de _____________________ UF_____ CEP: ________________, CPF nº
______________________ RG nº ___________________ Declaro, a pedido do (a) interessado
(a) e para fins de provas junto à Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, que o
(a)
Sr.
(a)
_______________________________________________________
________________________________________________ reside comigo, no endereço acima
mencionado.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se
o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”
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3) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante.
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Observações:
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EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 03/2020 – PRÊMIO PARA FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO
MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
NOME COMPLETO:
NOME SOCIAL:
NOME ARTÍSTICO:
DATA NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:

LOCAL NASCIMENTO:
CEP:
ESTADO:

DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e
cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
ATIVIDADES REALIZADAS
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Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.
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Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
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DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

MODELO 2 – PESSOA JURÍDICA
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone
2. Nome Completo
E-mail/Telefone
3. Nome Completo
E-mail/Telefone

CPF
CPF
CPF

DECLARO, para os devidos fins, que o ___________________________ acima mencionado
está devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e
comprava atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de
publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada
a seguir:
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Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
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ATIVIDADES REALIZADAS
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Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

MODELO 3 - GRUPO OU COLETIVO
NOME DO GRUPO / COLETIVO CULTURAL:

DECLARO, para os devidos fins, que o Grupo / Coletivo Cultural acima mencionado está
devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e comprava
atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação
da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
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CEP:
ESTADO:

Página

NOME DO RESPONSÁVEL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:
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ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do Proponente

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 03/2020 – PRÊMIO PARA FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO V – TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”
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MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, residente no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 03/2020 – Prêmio para Formação Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Formação Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio
financeiro recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (_____________________
______________________)
DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
k) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
l) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
m) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, quando for o caso, e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
n) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
o) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
p) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
q) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
r) O proponente que desistir de receber a premiação pelo seu projeto deverá apresentar
justificativa, por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis.
s) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.
São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.

Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, representante legal de
Grupo / Coletivo Cultural(NOME DO GRUPO/COLETIVO CULTURAL / RAZÃO SOCIAL se
houver), inscrito no CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada (o) no endereço
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_____________________________________________
Nome e CPF do proponente
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(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 03/2020 – Prêmio para Formação Artística e Cultural– Seleção e premiação de
Projetos de para Formação Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio
financeiro recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (_____________________
______________________)
DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
a) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
b) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
c) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, quando for o caso, e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
d) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
e) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
f) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
g) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
h) O proponente que desistir de receber a premiação pelo seu projeto deverá apresentar
justificativa, por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis.
i) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.

São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.

OBJETO: O Município de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
doravante identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Seleção e
Premiação de PROJETOS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, realizados na cidade de
São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizados com recursos emergenciais da Lei Federal nº
14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.
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_____________________________________________
Nome e CPF do proponente
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo segue na íntegra desta publicação
de
extrato
e
pode
também
ser
adquirido
através
da
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/
Outras informações poderão ser obtidas pelo email editais.cultura@sjp.pr.gov.br.
São José dos Pinhais, 19 de outubro de 2020.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 04/2020
EDITAL DE PREMIAÇÃO – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
Seleção e premiação de PROJETOS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, realizados na
cidade de São José dos Pinhais/PR, que serão viabilizados com recursos emergenciais da Lei
Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020.

O Município de São José dos Pinhais, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
doravante identificada como SEMUC, TORNA PÚBLICO o presente edital de Premiação de
Projetos de Produção Artística e Cultural, com inscrições abertas de 19 de outubro de 2020 a
02 de dezembro de 2020, em conformidade com o artigo 22, § 4º da Lei Federal nº 8.666/1993;
inciso III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, doravante identificada como Lei Aldir Blanc,
o Decreto Federal nº 10.464/2020; Decreto Municipal nº 4.018 de 18 de Setembro de 2020, Lei
Federal nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), e condições e exigências estabelecidas nesse
Edital e seus anexos.
O presente edital atende as metas e ações descritas no Plano Municipal de Cultura - 2013/2023,
oficializado pela Lei Municipal nº 2.275/2013.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O edital de premiação será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial,
provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 4.018/2020, que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de Março de 2020.
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1.3 Esse edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, destinados “à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais
e outras plataformas digitais.”
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1.2 Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos
Trabalhadores (as) da Cultura, Grupos e Coletivos Culturais do município de São José dos
Pinhais, devido à pandemia pela Covid-19.
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1.4 Para efeitos desse edital entende-se por:
a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro à proposta selecionada por mérito e critérios
objetivos, reconhecendo sua produção artística e cultural, atuação no fomento,
desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais em consonância com o artigo 22 da Lei
Federal 8.666/1993;
b) PROPONENTE: Pessoa física maior de 18 anos, ou jurídica que tenham como objeto
atividades artísticas e culturais (neste ato representando grupos ou coletivos culturais),
residente ou domiciliado no Município de São José dos Pinhais há no mínimo 2 (dois) anos,
que assume a responsabilidade legal junto à SEMUC por sua inscrição e veracidade das
informações;
c) PROPOSTA: Formalização de candidatura do Proponente para esse prêmio por meio de
informações e documentos apresentados à SEMUC; e
d) CONTRAPARTIDA: É a oferta de um conjunto de ações, visando garantir o mais amplo
acesso da população em geral ao produto cultural premiado, objetivando com isso a
descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em
consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais.
1.5 As legislações, informações e resultados atrelados a esse edital, estarão disponíveis no site
da
Prefeitura
Municipal,
na
página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
1.6 Esse edital está atrelado ao Plano de Ação nº 07208420200002-003030 aprovado pelo
Ministério do Turismo.
1.7 Qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data de publicação, sob pena de decadência do direito. Para tanto, deverá
formalizar as razões de impugnação à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio
eletrônico, no endereço editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV
de Novembro, 1820, Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às
11h30 e 13h30 às 16h30.
a) não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo.
1.8 Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos junto à SEMUC, através do fone
(41) 3381-5907, pelo endereço eletrônico editais.cultura@sjp.pr.gov.br e pela página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.

2 DO OBJETO
2.1 O presente edital tem por finalidade:
a) reconhecer e premiar projetos artísticos e culturais de interesse público,nos seguintes
segmentos artísticos: Artesanato, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Cultura Popular, Dança,
Literatura, Música, Patrimônio e Teatro, por meio de fomento para produção artística no
município de São José dos Pinhais;

2.2 O objeto divide-se em 02 (duas) Modalidades:
a) Produção de Vídeos Curtos: O Proponente deverá apresentar uma gravação realizada
durante o período de Pandemia, considerando todas as recomendações para combater o
COVID-19. Todas as gravações devem ter boa qualidade técnica (imagem e som). Não serão
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c) fomentar a Produção artística em São José dos Pinhais buscando acentuar o
desenvolvimento estético e técnico, por meio da produção de vídeos curtos e da produção de
montagem nas áreas de Artesanato, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Cultura Popular,
Dança, Literatura, Música, Patrimônio e Teatro.
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b) auxiliar economicamente aos profissionais da Cultura de São José dos Pinhais, valorizando e
fortalecendo o desenvolvimento das Artes no Município, possibilitando uma democratização
cultural; e
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aceitas gravações antigas. Os projetos premiados nesta Modalidade serão disponibilizados
via plataforma digital pela SEMUC.
b) Produção de Montagem: O Proponente deverá enviar um projeto de montagem de um
produto artístico novo/inédito. Os projetos premiados nesta Modalidade devem ser
executados e farão parte de Mostras específicas, organizadas pela SEMUC.

Artesanato

MODALIDADES
1.1 Produção de Vídeo
Curto de Técnicas de
Artesanato
com
duração mínima de 15’
e máxima de 30’
1.2
Produção
de
Montagem
para
desenvolvimento
de
Produto Artesanal com
características
da
Cultura local

2.1 Salão de Artes
Visuais
2

Artes Visuais

2.2
Produção
de
Montagem
de
Intervenção
Visual
Urbana

3

4

Audiovisual

DESCRIÇÃO
O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo mostrando o processo de
confecção de um artesanato.
O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto simples descrevendo a
ideia que quer desenvolver.
O protótipo premiado deve ser desenvolvido
pelo Proponente e entregue, conforme
orientação e prazo definidos pela SEMUC.
O Proponente deve entregar no ato da
inscrição junto com o projeto, fotos ou vídeo
de 3 (três) obras do seu acervo, que gostaria
que participasse do Salão de Artes Visuais.
O Proponente premiado deve enviar as
obras selecionadas para a SEMUC, que
organizará uma instalação coletiva. Essa
instalação será gravada em vídeo e ficará
disponível para visitação presencial, assim
que possível.
O Proponentedeveentregar no ato da
inscrição um projeto de intervenção artística
urbana.
Os projetos premiados serão instaladas em
espaço público, conforme orientação e prazo
definidos pela SEMUC.

3.1 Produção de Vídeo
Curto de ficção com
duração mínima de 15’
e máxima de 30’

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo curto de ficção, com tema
livre.

3.2
Produção
de
Montagem
de
Documentário sobre a
Cultura de São José
dos Pinhais.

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto, incluindo o roteiro para
produção de um documentário sobre
aspectos da cultura do município, com
duração mínima de 30’.
Os documentários premiados devem ser
produzidos pelo Proponente e entregues,
conforme orientação e prazo definidos pela
SEMUC.

4.1 Produção de Vídeo
Curto de espetáculo
com duração mínima
de 15’ e máxima de
30’

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo de uma pequena
apresentação de Circo.

4.2
Produção
Montagem
Espetáculo

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto artístico mostrando
como será desenvolvida a estética do
espetáculo.
Os espetáculos premiados devem ser
executados pelo Proponente, conforme
orientação e prazo definidos pela SEMUC.

Circo
de
de
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6

7

Cultura
Popular

5.2
Produção
de
Montagem
de
Apresentação
sobre
Manifestações
da
Cultura Popular em
São José dos Pinhais
6.1 Produção de vídeo
curto de espetáculo
com duração mínima
de 15’ e máxima de
30’

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo de uma pequena
apresentação de dança.

6.2
Produção
Montagem
Espetáculo

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto artístico mostrando
como será desenvolvida a estética do
espetáculo que será montado (figurino,
cenário...).
Os
projetos
premiados
devem
ser
executados pelo Proponente, conforme
orientação e prazo definidos pela SEMUC.

Dança

Literatura

de
de

7.1 Produção de Vídeo
Curto sobre Mediação
de
Leitura
com
duração mínima de 10’
e máxima de 20’

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo narrando/contando uma
história infantil; juvenil ou adulta. Obra
autoral ou de domínio público.

7.2
Produção
Audiobook

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um arquivo com um livro em
formato Audiobook, em formato mp3. Obra
autoral ou de domínio público.

de

8.1 Produção de Vídeo
Curto de um Show
com duração mínima
de 15’ e máxima de
30’
8

Música
8.2
Produção
de
Montagem de Show
Musical

9

Patrimônio
Cultural

9.1 Produção de vídeo
documentário sobre o
Patrimônio
Imaterial
de São José dos
Pinhais

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo de uma pequena
apresentação de música.
O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto artístico mostrando
como será desenvolvida a estética do show.
Os
projetos
premiados
devem
ser
executados pelo Proponente, conforme
orientação e prazo definidos pela SEMUC.
O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto para realização de
documentário que contará a história de uma
Personalidade da Cultura de São José dos
Pinhais, com no mínimo 30 minutos. O
projeto deve incluir roteiro, justificativa de
escolha e autorização do entrevistado.
Exemplos de personalidades: escritores,
músicos, jornalistas, benzedeiras, mestre de
capoeira, fazedores de cultura, pessoas de
destaque na comunidade, artistas em geral.
Os documentários premiados devem ser
produzidos pelo Proponente e entregues,
conforme orientação e prazo definidos pela
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5

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo sobre o processo de
desenvolvimento do trabalho. Por exemplo:
um Grupo Folclórico mostra o processo e a
história de uma coreografia.
O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto de uma apresentação
sobre uma manifestação da Cultura Popular
em São José dos Pinhais.
Os
projetos
premiados
devem
ser
executados pelo Proponente, conforme
orientação e prazo definidos pela SEMUC.
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5.1 Produção de Vídeo
Curto
sobre
Manifestações
da
Cultura Popular
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SEMUC.

10

10.1 Produção de
vídeo
curto
de
espetáculo
com
duração mínima de 15’
e máxima de 30’

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um vídeo de uma pequena
apresentação de teatro.

10.2 Produção
Montagem
Espetáculo

O Proponente deve entregar no ato da
inscrição um projeto artístico mostrando
como será desenvolvida a estética do
espetáculo (figurino, cenário...).
Os
projetos
premiados
devem
ser
executados pelo Proponente, conforme
orientação e prazo definidos pela SEMUC.

Teatro
de
de

2.3 Informações técnicas sobre os vídeos:
a) a entrega do produto final deverá ser feita em formatos mínimos e resoluções com as
características: Full HD – 1.78:1 (16 x 9) = 1920 x 1080 (29.97 FPS);
b) é recomendado seguir as diretrizes preferenciais de captação de vídeo e áudio disponíveis no
link a seguir: https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=pt-BR.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 O período de inscrições de projetos neste edital estará aberto de 19 de outubro de 2020 a 02
de dezembro de 2020, por meio eletrônico ou presencial, sendo:
a) meio eletrônico: envio de toda a documentação obrigatória, reunidas em um único e-mail,
para o endereço eletrônico: editais.cultura@sjp.pr.gov.br, validada mediante retorno com o
número do protocolo;
b) presencial: entrega de toda documentação obrigatória, em uma única vez, validada mediante
entrega do protocolo, no endereço:
Secretaria Municipal de Cultura
Rua XV de Novembro, 1820 – Centro, São José dos Pinhais – PR
Horário de protocolo: 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
3.2 A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do Proponente no
Cadastro
Artístico
Municipal
da
SEMUC,
na
página
http://servicos.sjp.pr.gov.br/servicos/concursosjp/controller/
3.3 Serão considerados válidos apenas os cadastros ATIVOS, ou seja, aqueles em que o artista
recebeu seu comprovante de inscrição onde consta o número do cadastro.
3.4 Proponente poderá se inscrever nas 2 (duas) modalidades do mesmo segmento artístico
desse Edital, desde que os projetos apresentados sejam diferentes.
3.5 Documentação obrigatória para inscrição:

c) Proponente pessoa física: cópia de RG e CPF do Proponente; cópia de comprovante de
residência atualizado em nome do Proponente ou familiar com parentesco até2º grau (aceitos
água, luz, telefone, contrato de locação ou declaração de residência – modelo no ANEXO III);
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b) Carta de anuência: No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem personalidade
jurídica, deve haver carta de anuência com assinatura, que pode ser digital, das pessoas
físicas que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física (integrante do grupo)
como procuradora que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome, conforme
modelo do ANEXO II deste edital;
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a) Formulário de inscrição preenchido, conforme ANEXO I deste Edital, disponibilizado na
página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/;
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d) Proponente pessoa jurídica: cópia do CNPJ, comprovante de endereço da sede, Estatuto
social, Ata de eleição da diretoria e Declaração de Utilidade Pública (se houver) ou ainda,
mediante instrumento de procuração devidamente registrado em cartório outorgando poderes
específicos para tal;
e) Projeto completo com os anexos necessários conforme item 2.2, redigido com clareza,
consistência e coerência; e
f) Materiais que comprovem a atuação do candidato, tais como: cartazes, folders, fotografias ou
material audiovisual, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais, devendo o
material estar relacionado à área cultural para qual está sendo realizada à inscrição;
g) Autodeclaração - ANEXO IV, devidamente preenchida e assinada; e
h) Projeto completo e anexos complementares, conforme item 2.2.
3.7 As Propostas não finalizadas (sem protocolo) ou incompletas serão canceladas,
desclassificadas e não terão direito a recurso.
3.8 Protocolada a inscrição, não serão permitidas alterações na Proposta ou Cadastro.
3.9 A SEMUC não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas e/ou lentidão
em servidores ou provedores de acesso, na linha de comunicação ou transmissão de dados.
3.10 O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e
emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente.

4 DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Podem participar do presente edital trabalhadores (as), artistas, técnicos, produtores e
demais profissionais do setor cultural, desde que residentes na cidade de São José dos Pinhais
nos últimos 2 (dois) anos e com atividade cultural existente e comprovada nos últimos 2 (dois)
anos, sendo a contagem do prazo para ambos à data de publicação da Lei nº 14.017/2020.
4.2 Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária
esteja contemplada na arte e na cultura, sediadas na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos.
4.3 Caso o Proponente esteja recebendo auxílio emergencial, isso não inviabiliza participação
nesse Edital.

5 DA MODALIDADE, NÚMERO DE PROJETOS E VALORES
5.1 O valor destinado para esse edital é de R$ 675.000,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil
Reais) e as premiações por meio de repasses financeiros serão provenientes das dotações nº
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (repasse do
Ministério do Turismo).

1

SEGMENTOS

Artesanato

MODALIDADES
1.1 Produção de Vídeo
Curto de Técnicas de
Artesanato com duração
mínima de 15’ e máxima de
30’
1.2 Produção de Montagem
para desenvolvimento de
Produto
Artesanal
com
características da Cultura
local

Nº DE
PRÊMIOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

10
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

10
Prêmios

R$ 3.000,00

R$ 30.000,00
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5.2 As modalidades de premiação são:
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2

3

4

5

6

7

Artes Visuais

Audiovisual

Circo

Cultura
Popular

Dança

Literatura

2.2 Produção de Montagem
de
Intervenção
Visual
Urbana
3.1 Produção de Vídeo
Curto de ficção com duração
mínima de 15’ e máxima de
30’
3.2 Produção de Montagem
de Documentário sobre a
Cultura de São José dos
Pinhais.
4.1 Produção de Vídeo
Curto de espetáculo com
duração mínima de 15’ e
máxima de 30’
4.2 Produção de Montagem
de Espetáculo
5.1 Produção de Vídeo
Curto sobre Manifestações
da Cultura Popular
5.2 Produção de Montagem
de
Apresentação
sobre
Manifestações da Cultura
Popular em São José dos
Pinhais
6.1 Produção de vídeo curto
de espetáculo com duração
mínima de 15’ e máxima de
30’
6.2 Produção de Montagem
de Espetáculo
7.1 Produção de Vídeo
Curto sobre Mediação de
Leitura com duração mínima
de 10’ e máxima de 20’
7.2 Produção de Audiobook

8

9

10

Música

Patrimônio
Cultural

Teatro

8.1 Produção de Vídeo
Curto de um Show com
duração mínima de 15’ e
máxima de 30’
8.2 Produção de Montagem
de Show Musical
9.1Produção
de
vídeo
documentário
sobre
o
Patrimônio Imaterial de São
José dos Pinhais
10.1 Produção de vídeo
curto de espetáculo com
duração mínima de 15’ e
máxima de 30’
10.2 Produção de Montagem
de Espetáculo
TOTAL

30
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 60.000,00

10
Prêmios

R$ 3.000,00

R$ 30.000,00

10
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

03
Prêmios

R$
10.000,00

R$ 30.000,00

10
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

03
Prêmios

R$
10.000,00

R$ 30.000,00

10
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

03
Prêmios

R$
10.000,00

R$ 30.000,00

20
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 40.000,00

03
Prêmios

R$
10.000,00

R$ 30.000,00

10
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

15
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 30.000,00

40
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 80.000,00

09
Prêmios

R$
10.000,00

R$ 90.000,00

05
Prêmios

R$ 5.000,00

R$ 25.000,00

20
Prêmios

R$ 2.000,00

R$ 40.000,00

R$
10.000,00

R$ 30.000,00

03
Prêmios
224
Prêmios

R$
675.000,00

5.3 A premiação somente será concedida depois de firmado o Termo de Apoio Emergencial –
ANEXO V, desse Edital.
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2.1 Salão de Artes Visuais
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5.4 A SEMUC poderá optar pela não utilização total dos recursos disponíveis se entender que as
propostas apresentadas foram insatisfatórias.

6 DOS IMPEDIMENTOS
6.1 Assim como previsto no artigo 2, §3º do Decreto Federal nº 10.464/2020, o Proponente não
poderá, em hipótese alguma, ser beneficiado em diferentes entes federativos, com recursos da
Lei Emergencial Aldir Blanc para os mesmos projetos, cabendo a ele a responsabilidade legal
caso isso venha a ocorrer.
6.2 Ficam impedidos de participar do presente edital os membros do Comitê de Trabalho de
Acompanhamento e Fiscalização, Comissão de Avaliação de Projetos, servidores públicos de
São José dos Pinhais, seus cônjuges, companheiros estáveis ou parentes até 2º grau e também
às pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que porventura
detenham contrato de gestão ou termo de parceria com o Município de São José dos Pinhais.
6.3 Pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural expressa no estatuto.
6.4 Pessoas jurídicas que possuam dentre os seus dirigentes ou representantes:
a) membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de
Contas da União e do Estado, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o 2º grau;
b) agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo
cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
2º grau.
6.5 Não serão aceitos projetos de caráter evidentemente publicitário e/ou institucional, ou que
façam referência a personalidades políticas, partidos ou sindicatos.

7 DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
7.1 Conforme previsto no artigo 17 do Decreto Federal nº 10.464/2020, a SEMUC dará ampla
publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a Lei Aldir Blanc.
7.2 A participação no presente edital implica na aceitação do Proponente em publicizar todas as
informações do projeto inscrito na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/.
7.3 Os Proponentes participantes do edital autorizam a SEMUC a publicar e divulgar as imagens
e informações contidas na inscrição e se responsabilizam pela veracidade das informações,
documentos e materiais apresentados.
7.4 O Proponente, bem como os demais participantes do projeto inscrito, autoriza a Prefeitura
Municipal a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores, exibição em
mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet, exclusivamente para fins de
divulgação e difusão das ações culturais municipais, sem fins lucrativos.
7.5 As autorizações aqui descritas não possuem limitação temporal ou numérica e são válidas
para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.

8.2 O Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das penalidades
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal que
diz: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
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8.1 Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção dos projetos participantes do presente
edital, serão aceitas no ato da inscrição as informações mencionadas no Cadastro Artístico
Municipal e no formulário de inscrição de forma autodeclaratória, permitida pela Lei Aldir Blanc
em seus artigos 6º e 7º.
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prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena –
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular.”

9 DA TRAMITAÇÃO
9.1 A SEMUC será responsável pela análise documental, conferência dos documentos
comprobatórios e verificação do enquadramento do projeto à Lei Aldir Blanc, seu Decreto
Regulamentador nº 10.464/2020, seu Decreto Municipal nº 4.018/2020, e suas atualizações.
9.2 O Proponente deve atentar-se para os seguintes prazos:
Até 02 de dezembro de 2020
19 de outubro a 02 de dezembro de
2020
20 e 21 de outubro de 2020
04 de dezembro de 2020
04 a 10 de dezembro de 2020
14 de dezembro de 2020
15 e 16 de dezembro de 2020
15 a 17 de dezembro de 2020

Realizar o Cadastro Artístico
Inscrições de projetos para o Edital
Prazo para Impugnação do Edital
Publicação da habilitação
Análise do Projeto pela Comissão de Avaliação de
Projetos
Publicação do Resultado das Premiações desse
Edital.
Prazo para Recurso do Resultado das Premiações
Período para entrega de documentações conforme
item 13.1 desse Edital

10 DA DESCLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
10.1 A lista das propostas desclassificadas e habilitadas será publicada na página
http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
10.2 Será DESCLASSIFICADA e consequentemente sem direito a recurso, a proposta:
a) cujo Proponente não esteja cadastrado no Cadastro Artístico Municipal;
b) não esteja alinhada ou enquadrada na Lei Aldir Blanc, não possua finalidade
predominantemente artístico-cultural ou que não esteja alinhada com as diretrizes do
presente edital;
c) apresentada de forma incompleta até a finalização do período da inscrição;
d) apresentar com documentos desatualizados e/ou ilegíveis;
e) apresentar informações incongruentes;
f) cujos Proponentes não residam ou sejam sediados na cidade de São José dos Pinhais nos
últimos 2 (dois) anos; e
g) serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação final inferior a 40 (quarenta)
pontos.
10.3 Entende-se por projeto HABILITADO aquele que encaminhar, no momento da inscrição, a
documentação obrigatória completa constante no presente edital.

11.2 Os projetos serão analisados em até 7 (sete) dias pela Comissão de Avaliação de Projetos,
que decidirá acerca do mérito cultural e artístico dos projetos concorrentes, escolhendo os
melhores segundo os critérios de análise previstos no item 12.
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11.1 A Comissão de Avaliação de Projetos, constituída pela Portaria nº 15/2020, será
responsável pela análise e seleção dos projetos, de acordo com as normas desse edital de
premiação, à viabilidade técnico-financeira, da contrapartida oferecida quando for o caso.
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11.3 O Resultado será divulgado na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretariacultura/editaiscultura/, cabendo recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
a) não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo, ou subscritos por pessoa não
selecionada ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
b) os recursos deverão ser objetivamente fundamentados, dirigidos à Comissão e protocolados
junto à Secretaria Municipal de Cultura, com envio por meio eletrônico, no endereço
editais.cultura@sjp.pr.gov.br ou entrega presencial no endereço Rua XV de Novembro, 1820,
Centro, São José dos Pinhais, no horário compreendido entre 8h30 às 11h30 e 13h30 às
16h30; e
c) os recursos serão decididos pela Secretária Municipal de Cultura, ao que será dada
publicidade na página http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-cultura/editaiscultura/.
11.4 O Comitê de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização, constituído pela Portaria nº
14/2020, será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do projeto durante o seu
desenvolvimento até sua finalização.

12 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
12.1 A análise dos projetos será realizada pela Comissão de Avaliação de Projetos, de acordo
com os seguintes critérios:
N
º

CRITÉRIOS

1

EXPERIÊNCIA
E ATUAÇÃO

2

ESTÉTICA

3

SINGULARIDA
DE E
ORIGINALIDAD
E

4

PESQUISA E
VIVÊNCIA

5

RELEVÂNCIA

DESCRIÇÃO

PONTOS

Mais de 10 anos de experiência comprovada
De 05 a 10 anos de experiência comprovada
De 02 a 05 anos de experiência comprovada
Menos de 02 anos ou não comprovou experiência
Sobre
a percepção,
sensação, equilíbrio,
sensibilidade e beleza do Projeto Cultural proposto

30 Pontos
15 Pontos
10 Pontos
0 Pontos

A Proposta apresenta ineditismo, originalidade
O Projeto Cultural apresenta preocupação no
campo do processo criativo através do
desenvolvimento de pesquisa ou vivência artística
O Projeto Cultural demonstra impacto na relação
ao público alvo

0 a 20 Pontos

0 a 20 Pontos

0 a 20 Pontos
0 a 10

12.2 Os projetos serão classificados de acordo com sua pontuação mencionada nos critérios de
análise em ordem decrescente, e os excedentes ao número de vagas existentes serão
considerados suplentes.
12.3 Será utilizado como critério de desempate, pela Comissão de Avaliação de Projetos a maior
nota dos quesitos específicos, de acordo com a seguinte ordem de critérios: 1, 2 e 3.
12.4 Permanecendo o empate, a decisão final se dará pela ordem cronológica de inscrição.

a) Termo de Apoio Emergencial - ANEXO V, preenchido e assinado;
b) Termo de Compromisso de Contrapartida - ANEXO VI, preenchido e assinado – somente para
MODALIDADE PRODUÇÃO E MONTAGEM; e
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13.1 Após o processo de seleção, os proponentes dos projetos premiados deverão,
obrigatoriamente, em 3 (três) dias úteis, apresentar os seguintes documentos:
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13 DOS DOCUMENTOS APÓS A SELEÇÃO
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c) Dados da conta bancária, podendo ser contra-corrente ou poupança, em nome do
Proponente.
13.2 A não apresentação dos documentos mencionados no item acima, dentro do prazo,
acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO e chamada imediata da proposta suplente.
13.3 A qualquer momento a SEMUC poderá solicitar outros documentos comprobatórios das
informações constantes no Cadastro de Artistas ou informações prestadas no ato da inscrição.
13.4 A SEMUC priorizará o atendimento e recebimento de documentos remotamente.

14 DA CONTRAPARTIDA
14.1 A contrapartida se aplica apenas a MODALIDADE PRODUÇÃO E MONTAGEM, deverá ser
realizada em até 12 (doze) meses após o recebimento do prêmio e não poderão onerar a
Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade do Proponente o atendimento de todas
as suas necessidades, exceto a permissão de utilização de espaços públicos, quando for o caso.
14.2 O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta deverão
preencher as informações solicitadas no Termo de Compromisso de Contrapartida – Anexo VI.
14.3 As contrapartidas poderão ser:
g) disponibilizar na internet a íntegra dos registros audiovisuais resultantes dos espetáculos,
exposições e outros eventos de caráter presencial;
h) apresentações culturais (música, dança, teatro, ensaios abertos, entre outros);
i) ações de capacitação (cursos, treinamentos, palestras, exposições, memoriais, oficinas, entre
outros);
j) ações de mediações de leitura (rodas de leitura, sarais, recitais, contação de história, entre
outros);
k) ações de divulgação e registro de atividades culturais e afins da Secretaria Municipal de
Cultura (inserções em rádios, registros fotográficos, entre outros); e
l) outras contrapartidas contemplando a área artística e cultural, desde que aprovadas pela
Comissão de Avaliação de Projetos.

15 DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
15.1 Realizar a Contrapartida prevista no item 14, quando for o caso.
15.2 Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
15.3 O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
15.4 Caso o projeto premiado seja de Grupo ou Coletivo Cultural, o Proponente se compromete
a executar o projeto com participação dos indicados na Carta de Anuência,e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.

15.7 Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos
previstos em lei.
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15.6 A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra,
bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pelo
Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
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15.5 Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o pleno
ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
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15.8 A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal
conduta.
15.9 O Proponente que, por algum motivo, desistir de receber a premiação pelo seu projeto,
deverá apresentar justificativa por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis.

16 DAS PENALIDADES
16.1 O Proponente que descumprir as obrigações e normas constantes no presente edital de
premiação ficará inadimplente, sujeito às penalidades legais e:
a) impossibilitado de receber recursos públicos em outros projetos contemplados com recursos
da Lei Aldir Blanc, bem como demais projetos e programas municipais existentes, por um
período de 2 (dois) anos.
b) impossibilitado de desenvolver suas atividades artísticas e culturais em espaços públicos,
vinculados a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais por um período de 2 (dois) anos,
após assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa.

17 DO REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
17.1 Na hipótese de o número de premiados para uma das modalidades descritas no item 5
deste Edital ser menor do que a quantidade oferecida, os prêmios restantes poderão ser
remanejados para premiação das propostas melhores pontuadas, mas não premiadas, devido à
quantidade de vagas previstas inicialmente para categoria na qual está inscrito, conforme
deliberação da SEMUC.
17.2 Ainda, na hipótese de o recurso previsto para este Edital não ser utilizado em sua
totalidade, o recurso excedente poderá ser remanejado para editais e programas publicados com
recursos da Lei Aldir Blanc conforme previsto no artigo 11, parágrafo 6º do Decreto Federal nº
10.464/2020, e deliberação da SEMUC.

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 O repasse do recurso fica condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e
financeira oriundos da Lei Aldir Blanc.
18.2 A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das normas nele
contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o Proponente não poderá alegar
desconhecimento.
18.3 A qualquer tempo, esse edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer
natureza.
18.4 Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão analisados e decididos pela
SEMUC.
São José dos Pinhais, 19 de Outubro de 2020.

Página

86

Denise Pinheiro
Secretária Municipal de Cultura
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EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 04/2020 – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
17. MODALIDADE
Assinale com um X a modalidade na qual está sendo feita a inscrição (APENAS UMA
OPÇÃO)
PRODUÇÃO DE VÍDEOS CURTOS
PRODUÇÃO DE MONTAGEM
18. SEGMENTO ARTÍSTICO
Assinale com um X a área artística na qual está sendo feita a inscrição (APENAS UMA
OPÇÃO)
ARTESANATO
DANÇA
ARTES VISUAIS
LITERATURA
AUDIOVISUAL
MÚSICA
CIRCO
PATRIMÔNIO
CULTURA POPULAR
TEATRO
19. TIPO DE INSCRIÇÃO
PESSOA FÍSICA
GRUPO OU COLETIVO CULTURAL (SEM PERSONALIDADE JURÍDICA)
PESSOA JURÍDICA
20. NÚMERO DO CADASTRO ARTÍSTICO MUNICIPAL DO PROPONENTE
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5.2 PESSOA JURÍDICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa jurídica
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
2. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
3. Nome Completo
E-mail/Telefone
CPF
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21. DADOS DO PROPONENTE
5.1 PESSOA FÍSICA - Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa Física
NOME COMPLETO:
NOME SOCIAL:
NOME ARTÍSTICO:
TELEFONE:
E-MAIL:
CPF:
RG:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
NO CASO DE INSCRIÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA,
PREENCHER:
NOMEDO GRUPO
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22. RESUMO PROPOSTA
TÍTULO DO PROJETO:
DESCRIÇÃO:

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 04/2020 – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA
À Secretaria Municipal de Cultura
São José dos Pinhais, _____ de ______________ de 2020.
Assunto: Carta de Anuência
Nós, integrantes do grupo ___________________________________________, abaixo
listados, declaramos ciência e concordamos em designar como representante a/o senhor/a
_____________________________________________, podendo esta/e submeter a proposta à
Secretaria Municipal de Cultura, apresentar documentos, bem como receber a premiação em
nome do grupo, caso o mesmo seja contemplado.
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:

EDITAL Nº 04/2020 – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
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NOME COMPLETO:
CPF:
ENDEREÇO
ASSINATURA:
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Edição 722, Ano 3 – 19/10/2020
Eu,__________________________________________________________________,
residente à Rua ______________________________________________________________,
na Cidade de _____________________ UF_____ CEP: ________________, CPF nº
______________________ RG nº ___________________ Declaro, a pedido do (a) interessado
(a) e para fins de provas junto à Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, que o
(a)
Sr.
(a)
_______________________________________________________
________________________________________________ reside comigo, no endereço acima
mencionado.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

Observações:
4) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante.

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se
o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 04/2020 – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO
MODELO 1 – PESSOA FÍSICA

LOCAL NASCIMENTO:

DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e
cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
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CEP:
ESTADO:
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NOME COMPLETO:
NOME SOCIAL:
NOME ARTÍSTICO:
DATA NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:
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ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.
São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)
*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”
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RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ:
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MODELO 2 – PESSOA JURÍDICA
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REPRESENTANTES LEGAIS
1. Nome Completo
E-mail/Telefone
2. Nome Completo
E-mail/Telefone
3. Nome Completo
E-mail/Telefone

CPF
CPF
CPF

DECLARO, para os devidos fins, que o ___________________________ acima mencionado
está devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e
comprava atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de
publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada
a seguir:
ATIVIDADES REALIZADAS
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.

Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)
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__________________________________________
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São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.
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*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

MODELO 3 - GRUPO OU COLETIVO
NOME DO GRUPO / COLETIVO CULTURAL:
NOME DO RESPONSÁVEL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CPF:
RG:

CEP:
ESTADO:

DECLARO, para os devidos fins, que o Grupo / Coletivo Cultural acima mencionado está
devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Cultura e São José dos Pinhais e comprava
atuação nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação
da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*.
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Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Janeiro/2019
Fevereiro/2019
Março/2019
Abril/2019
Maio/2019
Junho/2019
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019
Outubro/2019
Novembro/2019
Dezembro/2019
Janeiro/2020
Fevereiro/2020
Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades
interrompidas”, a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.
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ATIVIDADES REALIZADAS
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São José dos Pinhais, _____ de ________________ de 2020.
__________________________________________
Assinatura do Proponente
(Igual à do documento de identificação)

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 04/2020 – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO V – TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
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DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
t) Realizar a contrapartida proposta.
u) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
v) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
w) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, quando for o caso, e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
x) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
y) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
z) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
aa) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
bb) O proponente que desistir de receber a premiação pelo seu projeto deverá apresentar
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Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, residente no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 04/2020 – Prêmio para Produção Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Produção Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio
financeiro recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (____________________
______________________)
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justificativa, por meio de ofício protocolado na SEMUC, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis.
cc) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.
DA CONTRAPARTIDA
c) O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta deverão
preencher as informações solicitadas e assinar o Termo de Compromisso de
Contrapartida.
d) As contrapartidas deverão ser realizadas em até 12 (doze) meses após o recebimento do
prêmio e não poderão onerar a Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade
do Proponente o atendimento de todas as suas necessidades, exceto a permissão de
utilização de espaços públicos.
São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.
_____________________________________________
Nome e CPF do proponente
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DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
k) Realizar a contrapartida proposta.
l) Cabe ao Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.
m) O Proponente deve a executar na íntegra o projeto premiado, conforme a proposta
aprovada pela Comissão de Análise de Projetos.
n) O Proponente se compromete a executar o projeto aprovado com participação do grupo
ou coletivo cultural indicado na Carta de Anuência, quando for o caso, e qualquer
substituição deve ter justificativa e ser submetida mediante protocolo à SEMUC, para ser
deliberada pela Comissão de Avaliação.
o) Caberá ao Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias,
reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura de São José dos Pinhais o
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos.
p) A SEMUC não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou
outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes,
assumidos pelo Proponente para fins de realização da proposta inscrita.
q) Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos
tributos previstos em lei.
r) A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou
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MODELO 2 - GRUPO OU COLETIVO
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, representante legal de
Grupo / Coletivo Cultural(NOME DO GRUPO/COLETIVO CULTURAL / RAZÃO SOCIAL se
houver), inscrito no CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada (o) no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 04/2020 – Prêmio para Produção Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Produção Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais, sobre o subsídio
financeiro recebido.
VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO: R$ ______________________ (____________________
______________________)
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propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral,
por tal conduta.
s) O proponente que desistir de receber a premiação pelo seu projeto deverá apresentar
justificativa, por meio de ofício protocolado na SEMUC.
t) O proponente, bem como os demais participantes do projeto, autoriza a Prefeitura de São
José dos Pinhais a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores,
exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet,
exclusivamente para fins de divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos. A
presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e é válida para o Brasil e
exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.
DA CONTRAPARTIDA
c) O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta deverão
preencher as informações solicitadas e assinar o Termo de Compromisso de
Contrapartida.
d) As contrapartidas deverão ser realizadas em até 12 (doze) meses após o recebimento do
prêmio e não poderão onerar a Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade
do Proponente o atendimento de todas as suas necessidades, exceto a permissão de
utilização de espaços públicos.
São José dos Pinhais, _____ de _________________ de 2020.
_____________________________________________
Nome e CPF do proponente

EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC
EDITAL Nº 04/2020 – PRÊMIO PARA PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL
ANEXO VI – TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA
MODELO 1 – PESSOA FÍSICA
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, residente no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 01/2020 – Prêmio para Produção Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Produção Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Assumo, pelo presente Termo, os seguintes compromissos:
9. Realizar as contrapartidas listadas a seguir, assumindo todas as necessidades e
obrigações legais em decorrência da execução da mesma;
10. Não transferir a terceiros as obrigações assumidas em decorrência do atendimento do
Termo;
11. Apresentar, nos prazos que lhe forem assinalados, informações ou documentos
referentes ao desenvolvimento e a conclusão das atividades aprovadas para
contrapartida;
12. Apresentar o Relatório de Contrapartida realizada para a Secretaria de Cultura.

NOME DA AÇÃO

DECRIÇÃO DETALHADA

1
2
3
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São José dos Pinhais, ____ de _______________ de 2020.
_____________________________________________
(NOME DO PROPONENTE E RESPONSÁVEL LEGAL)
MODELO 2 – GRUPOS OU COLETIVOS
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG nº
_________________________ e CPF nº _________________________, representante legal de
Grupo / Coletivo Cultural(NOME DO GRUPO/COLETIVO CULTURAL / RAZÃO SOCIAL se
houver), inscrito no CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada (o) no endereço
(ENDEREÇO COMPLETO COM CEP),na cidade de São José dos Pinhais/PR, selecionado no
Edital nº 01/2020 – Prêmio para Produção Artística e Cultural – Seleção e premiação de
Projetos de para Produção Artística e Cultural, realizados na cidade de São José dos Pinhais,
com o Projeto ___________________________________________ apoiado pela Lei nº
14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE
das responsabilidades para com a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Assumo, pelo presente Termo, os seguintes compromissos:
1. Realizar as contrapartidas listadas a seguir, assumindo todas as necessidades e
obrigações legais em decorrência da execução da mesma;
2. Não transferir a terceiros as obrigações assumidas em decorrência do atendimento do
Termo;
3. Apresentar, nos prazos que lhe forem assinalados, informações ou documentos
referentes ao desenvolvimento e a conclusão das atividades aprovadas para
contrapartida;
4. Apresentar o Relatório de Contrapartida realizada para a Secretaria de Cultura.
DESCRIÇÃO DA(S) CONTRAPARTIDAS
N
NOME DA AÇÃO
DECRIÇÃO DETALHADA
º
1
2
3

_____________________________________________
(NOME DO PROPONENTE E RESPONSÁVEL LEGAL)
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Os principais membros do Grupo, devidamente cadastrados e a este atrelado, são
considerados corresponsáveis pela realização da contrapartida mencionada no Projeto aprovado
e devem declarar ciência assinando a tabela abaixo:
NOME DOS CORRESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DA(S) CONTRAPARTIDAS
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
NOME COMPLETO:
CPF:
ASS.:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria n.º 573/2020 - SEMS, de 15 de outubro de 2020.
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal n.º 1.500/2010, e alterações, e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar, a inclusão do servidor Luis Marcelo Cordeiro, inscrito no CPF nº
872.707.309-20 e RG nº 4.869.450-0, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como
FISCAL do Pregão Eletrônico nº 157/2020 - Ata de Registro de Preços nº 770/2020 - referente à
contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de caixas de água, fossas,
desobstrução, dedetização, desratização, descupinização, contenção de pombos, retiradas de
enxames de abelhas, vespas/insetos himenópteros e remoção de colônias de morcego e
fornecimento de água potável com caminhão pipa, para atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 2.º Designar a inclusão da servidora Ana Cristina Havryluk, inscrita no CPF sob n.º
026.763.939-28, e RG n.º 6.367.759-0, CREA/PR 33200-D, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, para atuar como GESTORA do Pregão Eletrônico nº 157/2020 - Ata de Registro de
Preços nº 770/2020 - referente à contratação de empresa especializada em serviços de limpeza
de caixas de água, fossas, desobstrução, dedetização, desratização, descupinização, contenção
de pombos, retiradas de enxames de abelhas, vespas/insetos himenópteros e remoção de
colônias de morcego e fornecimento de água potável com caminhão pipa, para atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Débora C. M. F. Chemin
Secretária Municipal de Saúde
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A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal n.º 1.500/2010, e alterações, e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar, servidora Roberta do Amaral de Melo, inscrita no CPF nº 056.531.109-30
e RG nº 9.291.652-9, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como FISCAL do
Processo Administrativo nº 1179/2020, referente à Contratação do Grupo Brasileiro de
Classificação de Risco para ministrar o Curso do protocolo Manchester Triage System (Sistema
Manchester de Classificação de Risco), na UPA Afonso Pena.
§ 1º Designar como suplente do Fiscal o servidor Rafael Antonio Gabriel, inscrito no CPF nº
042.204.299.48 e RG nº 8.239.414-1.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Claudiana Litaver Kozan, inscrita no CPF sob n.º 668.178.389-91,
e RG n.º 5.696.175-5, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTORA do
Processo Administrativo nº 1179/2020, referente à Contratação do Grupo Brasileiro de
Classificação de Risco para ministrar o Curso do protocolo Manchester Triage System (Sistema
Manchester de Classificação de Risco), na UPA Afonso Pena.
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§ 1.º Designar como suplente do Gestor a servidora Janaina Paola Santos, inscrita no CPF nº
033.081.339-03 e RG nº 6.931.061-3.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Débora C. M. F. Chemin
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Extrato – Termo de Adequação Sanitária – COVID-19 - SEMUSEG
A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, por intermédio da Secretaria Municipal
de Segurança, no uso das atribuições conferidas pelo art. 76, incisos I e II, da Lei
Orgânica do Município de São José dos Pinhais, Lei 525 de 25 de março de 2.004, e
alterações, bem como diante dos Decretos Municipais 3.726, de 17 de março de 2020 e
alterações, 3.728, de 20 de março de 2020 e alterações, 3.782, de 08 de abril de 2020 e
alterações, 3.795 de 22 de abril de 2020 e alterações e 3.865 de 01º de julho de 2020,
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19, bem como demais
legislação pertinente ao tema, e da Portaria nº 05, de 23 de abril de 2020, que instituiu
o TAS – Termo de Adequação Sanitária – COVID 19, torna público o rol de
estabelecimentos comerciais notificados por meio do TAS a providenciar adequação
sanitária, no dia 09 de outubro de 2020:

Data

Nº do TAS

Estabelecimento

CNPJ/CPF

09/10/2020 0239/2020

Quiosque Estopim

027.207.049-99

Bairro
Borda do
Campo

Prazo para
Adequação
imediato

São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2020.
Débora C. M. Ferreira Chemim
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Aderson Caetano Bissoli
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
Portarias - SEMARH
PORTARIA

Nº.

7807/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0014695 / 2020 de 10/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
REVOGAR
a partir de 13/10/2020,
Portaria nr. 02470/2004 de 09/06/2004.
CONCEDER-GRATIFICACOES
GRATIFICACAO DE 60% PARA PLANTAO MEDICO
SERVIDOR<A>
FABIO HENRIQUE DE CARVALHO
CARGO

MEDICO (CLINICO GERAL)
Nivel:086 C.Horaria:020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA
DIVISÃO DE URGÊNCIA

- MATRICULA 010480 01

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 06/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
PORTARIA

Nº.

7808/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0014695 / 2020 de 10/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE

CARGO

MEDICO (CLINICO GERAL)
Nivel:086 C.Horaria:020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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REVOGAR
a partir de 13/10/2020,
Portaria nr. 06039/2020 de 28/07/2020.
CONCEDER - ADICIONAL
ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE
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DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA
DIVISÃO DE URGÊNCIA
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 06/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS

PORTARIA

Nº.

7809/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0014695 / 2020 de 10/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
EXONERAR

o servidor:
FABIO HENRIQUE DE CARVALHO-Matricula 010480 01

CARGO

MEDICO (CLINICO GERAL)
Nivel: 086 C.Horaria: 020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA
DIVISÃO DE URGÊNCIA

FORMA DE EXONERACAO: A PEDIDO
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o artigo 61, inciso I da Lei Municipal nr. 525/04
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.

-

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos legais a partir de 13/10/2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 06/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
PORTARIA

Nº.

7811/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alinea "b", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0015931 / 2020 de 01/10/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL > DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL

SERVIDOR<A>
NATALIA CRISTINE STOCCO
CARGO

COORDENADOR DE PROJETOS - C
Simbolo:CC9 C.Horaria:040 HS
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- A PARTIR DE
01/09/2020
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DA
LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA GERAL

PARA
LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
GABINETE DO SECRETÁRIO

FUNDAMENTO LEGAL
Artigo 46 da Lei Municipal nr. 525/04 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 06/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS

PORTARIA

Nº.

7814/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0013118 / 2020 de 13/08/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO > DIRETORIA GERAL
RESOLVE
CONCEDER o pagamento em pecúnia do<s> período<s> de licença
prêmio não usufruída<s> a seguir:
Período aquisitivo de 03/08/1999 a 01/04/2004 090 dias
Período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2020 090 dias
Valor dos proventos R$.
2.008,22
Para:
NOELI DOS SANTOS MENEGUELLI-Matricula 011857 01
CARGO

SERVENTE FEMININO
Nivel:025 C.Horaria:040 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA
CENTRO (CMEI)
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA
SCANHUSSO VIDOLIM - PORTE II

FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o Artigo 300-A da Lei Municipal nº 525/2004 e alterações.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 06/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
7831/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0015259 / 2020 de 21/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER > SEMEL - GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLVE
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EXONERAR

a servidora:
RENATA CIBELE MACHADO-Matricula 020287 01

CARGO
De<a>:

CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Simbolo: CC7 C.Horaria: 040 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

FORMA DE EXONERACAO: A PEDIDO
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o artigo 61, inciso I da Lei Municipal nr. 525/04
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.

-

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos legais a partir de 21/09/2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 06/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS

PORTARIA

Nº.

7858/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alinea "b", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0016062 / 2020 de 05/10/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL > DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL
RESOLVE
REMOVER
SERVIDOR<A>
FABIANA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

PARA
LOTACAO

05/10/2020

PREPARADOR DE ALIMENTACAO
Nivel:026 C.Horaria:040 HS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA E DES. COMUNITÁRIO
DIVISÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
ABRIGO
MUNICIPAL DE PASSAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA E DES. COMUNITÁRIO
DIVISÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CENTRO ESPECIALIZADO
DE REFERÊNCIA DO ADOLESCENTE CASA VERDE (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

FUNDAMENTO LEGAL
Artigo 46 da Lei Municipal nr. 525/04 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 07/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS

PORTARIA

Nº.

7907/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0013984 / 2020 de 31/08/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO > DIRETORIA GERAL
RESOLVE
RETIFICAR PORTARIA Nº. 7826/2020 de 06/10/2020
De: CONCEDER - PAGAMENTO EM PECUNIA
REFERENTE AO(S) PERIODO(S) DE LICENCA PREMIO NAO USUFRUIDO(S
JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS - Matricula 005175 01
Onde consta:
"CONCEDER o pagamento em pecúnia do<s> período<s>
prêmio não usufruída<s> a seguir:
Período aquisitivo de 01/07/2005 a 30/06/2020 3 MESES
Valor dos proventos R$.
12.440,26 ."
Passe a constar:
"CONCEDER o pagamento em pecúnia do<s> período<s>
prêmio não usufruída<s> a seguir:
Período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2020 3 MESES
Valor dos proventos R$.
12.440,26 ."

de

licença

de

licença

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 09/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS

PORTARIA

Nº.

7907/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0013984 / 2020 de 31/08/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO > DIRETORIA GERAL
RESOLVE

Onde consta:
"CONCEDER o pagamento em pecúnia do<s> período<s>
prêmio não usufruída<s> a seguir:
Período aquisitivo de 01/07/2005 a 30/06/2020 3 MESES
Valor dos proventos R$.
12.440,26 ."
Passe a constar:
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"CONCEDER o pagamento em pecúnia do<s> período<s>
prêmio não usufruída<s> a seguir:
Período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2020 3 MESES
Valor dos proventos R$.
12.440,26 ."

de

licença

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 09/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS

PORTARIA

Nº.

8103/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0015779 / 2020 de 29/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
REVOGAR
a partir de 01/10/2020,
Portaria nr. 04111/2020 de 29/05/2020.
DESIGNAR
PARA EXERCER A FUNCÃO
SERVIDOR<A>
LAURA SACOMANI MAROSTICA
CARGO

- MATRICULA 019712 01

ENFERMEIRO
Nivel:071 C.Horaria:040 HS

Ora respondendo pelo<a>:
FUNÇÃO GRAT DE COORD NA ÁREA DE SAÚDE II
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Carga Horaria: 040 horas.
LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 16/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
8104/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0015780 / 2020 de 29/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
REVOGAR
a partir de 01/10/2020,
Portaria nr. 12320/2019 de 18/12/2019.
DESIGNAR
PARA EXERCER A FUNCÃO
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SERVIDOR<A>
ANDRESSA BOZA DE MELO
CARGO

- MATRICULA 017823 01

ENFERMEIRO
Nivel:076 C.Horaria:040 HS

Ora respondendo pelo<a>:
FUNÇÃO GRAT DE COORD NA ÁREA DE SAÚDE II
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Carga Horaria: 040 horas.

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE
UNIDADE DE SAÚDE QUISSISSANA

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 16/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
PORTARIA

Nº.

8105/2020

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0015780 / 2020 de 29/09/2020 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
DESIGNAR o<a> servidor<a>:
ANDRESSA BOZA DE MELO - Matricula 017823 01
OCUPANTE DO CARGO DE:
ENFERMEIRO
Nivel:076 C.Horaria:040 HS
PARA EXERCER A FUNCÃO
FUNÇÃO GRAT DE COORD NA ÁREA DE SAÚDE II
De<a>: UNIDADE DE SAÚDE QUISSISSANA
Simbolo: FGCAS7 C.Horaria:040 HS
LOTACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE
UNIDADE DE SAÚDE QUISSISSANA

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 16/10/2020.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
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FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o artigo 92 da Lei Municipal nr.525/04 - ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações, e Leis Complementares
nr.s 02/2004 e 44/2009.
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A partir de: 01/10/2020

