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L E I S

L   E   I    Nº    13.841, de 15/10/2020
Altera a Lei n° 6.329, de 16/12/1999, confor-
me especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 07 de outubro de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 048/2020, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º. A Lei Municipal n° 6.329, de 16/12/1999, passa a vigorar com a seguinte alteração:
 “Art. 10. ...
 ...
 § 22. Fica enquadrada na Zona Comercial (ZCOM) a área delimitada no seguinte perí-

metro: área com ponto inicial na confluência da Rua Benjamin Constant e o Arroio 
existente no entorno da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, seguindo 
por este até o prolongamento da Avenida Dr. Antonio Rodrigues Teixeira Júnior, se-
guindo por esta até o cruzamento da Avenida Dr. Antonio Rodrigues Teixeira Júnior 
com a Rua Lauro Marcondes Ferreira, seguindo por esta até o cruzamento da Rua 
Lauro Marcondes Ferreira com a Rua Otávio de Carvalho, seguindo por esta até 
fechar o perímetro no cruzamento da Rua Benjamin Constant e o Arroio existente 
no entorno da UEPG. (AC)

Art.2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.842, de 15/10/2020

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor Marcello Scopel 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 07 de outubro de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 204/2020, de autoria do Vere-
ador Divo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°- Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARCELLO 

SCOPEL.
Art.2°- A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais e 

regimentais pertinentes.
Art.3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

L   E   I    Nº    13.843, de 15/10/2020
Cria o Programa de Residência em Medicina 
de Família e Comunidade da Fundação Mu-
nicipal de Saúde.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 07 de outubro de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 210/2020, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º.  Fica criado o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, da Funda-

ção Municipal de Saúde.
   § 1º   A Residência Médica de Família e Comunidade constitui modalidade de ensino de pós-

-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada 
por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade da Fundação Municipal 
de Saúde e de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profis-
sionais médicos de elevada qualificação ética e profissional e se rege nos termos da Lei 
Federal no 6.932, de 07 de julho de 1981 e das normas baixadas pelo Ministério da Saúde 
e pela Comissão Nacional de Residência Médica.

   § 2º   O Programa instituído por esta Lei obedecerá às leis, aos decretos e a outras normas na-
cionais específicas e curriculares da área de formação e somente serão oferecidos depois 
de credenciados na respectiva Comissão Nacional de Residência.

Art. 2º.  São objetivos do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade: 
    I.  estimular a formação de profissionais médicos e docentes e a atuação profissional cívica 

e articulada com a função social da educação;
    II.  ampliar o acesso da população aos serviços de saúde pública;
    III.  proporcionar o desenvolvimento de atividades acadêmicas;
    IV.  sensibilizar e preparar profissionais de saúde  médicos para o adequado enfrentamento 

das diferentes realidades de vida e de saúde da população;
    V.  fomentar a articulação entre ensino, serviço e comunidade;
    VI.  estimular a realização de pesquisas aplicadas no SUS;
    VII.  articular a Política de Educação Permanente no Município de Ponta Grossa aos progra-

mas de formação de especialistas em saúde;
    VIII.  fortalecer as redes de atenção à saúde pública;
    IX.  estimular o provimento e a fixação de profissional especializado na cidade.
Art. 3º.  Para admissão no Programa de Residência em Medicina de Familia e Comunidade, o can-

didato deverá ser previamente aprovado em processo de seleção pública promovido pela 
Fundação Municipal de Saúde, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município.

  § 1º.   O candidato deverá ser diplomado por faculdade oficial ou reconhecida do País ou, se por 
instituição estrangeira, após revalidação do diploma, em consonância com a legislação 
em vigor, e ser inscrito no respectivo Conselho Regional do Estado do Paraná.

  § 2º.   As provas terão caráter eliminatório e classificatório e avaliarão conhecimentos das áreas 
de formação, de saúde pública e da legislação específica.

  § 3º.   A admissão à residência obedecerá rigorosamente à classificação no processo de sele-
ção.

  § 4º.   Por ocasião do ingresso no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunida-
de, o  residente será inserido no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como 
profissional em atividade na unidade e na área de saúde em que estiver realizando sua 
formação prática.

Art. 4º.  As atividades do residente no Programa serão executadas sob orientação, supervisão e 
condução direta de preceptores presentes no cenário de prática.

Parágrafo único. Para cada residente ou grupo de residentes, haverá 1 (um) preceptor designado.
Art. 5º.  Os residentes e preceptores, além do compromisso com as ações e os serviços de saúde 

públicos, deverão atender às obrigações profissionais, curriculares e às normas que insti-
tuem as diretrizes de programas de residências em âmbito nacional.

Capítulo II
DAS BOLSAS DE ESTUDOS COMPLEMENTARES

Art. 6º.  Os integrantes do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da 
Fundação Municipal de Saúde poderão receber bolsas de estudos complementares às 
pagas pelo Ministério da Saúde, nas seguintes modalidades, conforme o anexo desta Lei:

    I.  formação médica;
    II.  complementação de formação médica.
  § 1º.   As Bolsas de Estudos serão pagas conforme repasses do Governo Federal, sendo os 

recursos originários do credenciamento junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da 
Educação e Cultura.

  § 2º.  As Bolsas de Complementação de Formação Médica serão pagas pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a contar do início das atividades do médico residente no Programa 
e o pagamento se encerra após esse prazo.

  § 3º.  O Programa respeitará a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais de jor-
nada para os médicos residentes, incluídos os plantões, que não poderão exceder a 24 
(vinte e quatro) horas.

  § 4º.  No mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) da carga horária pre-
vista no parágrafo antererior será destinada às atividades teóricas e práticas, sob a forma 
de sessões atualizadas, seminários, correlação clínico-patológicas e outras, de acordo 
com as normas  da Fundação Municipal de Saúde, previamente analisadas pela Comis-
são de Residência Médica (COREME).

  § 5º.  O residente incluído no Programa atuará na  Estratégia de Saúde da Família e nas Equi-
pes de Atenção Básica.

  § 6º.  Por se tratar de bolsa formação educacional, não haverá pagamento de 13º (décimo ter-
ceiro) salário, abono de férias ou demais encargos trabalhistas.

  § 7º.  A participação do residente médico no Programa de Residência Médica não gera qualquer 
vínculo empregatício com a Fundação Municipal de Saúde.

  § 8º.  As Bolsas de Estudo Complementares serão rejustada nos mesmos índices e períodos de 
reajuste das bolsas pagas pelo Ministério da Saúde.                                                              
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 Capítulo III
DOS AFASTAMENTOS

Art. 7º.  O residente poderá afastar-se de suas atividades por motivo de saúde própria ou para 
tratar de assuntos particulares, motivadamente e desde que previamente autorizado pela 
Comissão de Residência Médica - COREME.

  § 1º.  Considerar-se-á afastamento por motivo de saúde o que ocorrer por mais  de 15 (quinze) 
dias, corridos ou intercalados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias se pela mesma cau-
sa.

  § 2º.  No período de afastamento será suspenso o pagamento da bolsa.
  § 3º.  O tempo de afastamento poderá ser reposto por período equivalente, considerando a 

formação das competências pelo residente e o cumprimento da carga horária pedagógica.
  § 4º.  O afastamento poderá ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias por ano de atividade.
  § 5º.  Considerar-se-á, para desconto das bolsas e dos benefícios, a proporcionalidade de 30 

(trinta) dias, independentemente da quantidade de dias no mês.
  § 6º.  O residente será filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como contribuinte 

individual.
  § 7º.  É assegurado ao residente repouso de 30 (trinta) dias consecutivos, por ano de atividade, 

mantida a bolsa recebida nos termos desta Lei.

Capítulo IV
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 8º.  O Regime Disciplinar da Residência obedecerá, no que couber, aos dispositivos do Regi-
mento Interno do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade.

Art. 9º.  Os residentes estarão sujeitos a qualquer das seguintes penalidades administrativas:
    I.  repreensão;
    II.  suspensão; e
    III.  cancelamento da residência.
  § 1º.  As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da irregularidade ou da infra-

ção e dos danos resultantes.
  § 2º.  A Comissão de Residência Médica poderá aplicar quaisquer das penalidades descritas 

nos incisos do caput deste artigo, sendo que o preceptor poderá aplicar apenas as referi-
das nos incisos I e II.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O residente incluído no Programa desta Lei deve apresentar declaração fornecida pelo 
ente ou instituição, público ou privado, a que estiver vinculado, informando que não perce-
be benefícios idênticos ou semelhantes.

Art. 11. Esta Lei será regulamentada por Decreto, no que couber.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 

01/03/2020.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

ANEXO – LEI Nº 13.843/2020
Quantidade Denominação da Bolsa Complementar Valor em R$

8 Formação Médica 3.330,43
8 Complementação de formação médica 4.500,00

D E C R E TO S

D E C R E T O   N.º  1 7. 8 8 5,  de  15/10/2020
Altera o Decreto nº. 3.045, de 06/05/2009, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista o contido no protoco-
lado SEI nº 51787/2020,

D E C R E T A
Art.1º. O Decreto nº. 3.045, de 06/05/2009, passa a vigorar, a partir de 1º de outubro de 2020,  com 
as seguintes alterações:

“Regulamenta a Lei n. 9.885, de 13/04/2009 – gratificação por 
produtividade dos empregados públicos lotados na Divisão de 
Rendas e Atividades Econômicas, do Departamento de Receita, 
da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme especifica. (NR)

  ...
 Art.1º.  A gratificação por produtividade dos empregados públicos do quadro de pessoal 

efetivo, lotados na Divisão de Rendas e Atividades Econômicas, do Departamento 
de Receita, da Secretaria Municipal da Fazenda, instituída pela Lei nº 9.885, de 13 
de abril de 2009, é regida pelas normas deste Decreto. (NR)

           Parágrafo único - ...
 Art.2º. A gratificação por produtividade de que trata este Decreto tem caráter mensal e não 

excederá ao limite de 250% (duzentos e cinquenta por cento) do valor da remune-
ração referente ao nível 1/referência 1 da tabela de vencimentos do emprego da 
carreira de Auditor Fiscal. (NR) 

 Parágrafo único - ...
 Art.3º. A gratificação por produtividade será apurada no final de cada mês e paga no mês 

subsequente, por atribuição de pontos obtidos pelos empregados que atuam na Di-
visão de Rendas e Atividades Econômicas, do Departamento de Receita, da Secre-
taria Municipal da Fazenda, conforme Tabelas constantes do Anexo deste Decreto. 
(NR)

    §1º.  O limite máximo de pontos pagos obtidos mensalmente não poderá exceder a 3000 
(três mil pontos),sendo no máximo 3000 pontos aplicáveis a tabela de pontuação. 
(NR)

    §2º.  O ponto obtido é equivalente a 0,10 % (um décimo por cento) do vencimento citado no 
art. 2º deste Decreto, respeitado o limite de 3000 (três) mil pontos.(NR)

    ...
    §4º. Revogado.
 Art.4º. Os empregados com função gratificada terão sua gratificação por produtividade 

calculada pela média aritmética dos pontos obtidos pelo grupo de funcionários no 
exercício da fiscalização. (NR)

 Parágrafo Único - Os demais empregados que atuam na Divisão de Rendas e Atividades 
Econômicas do Departamento de Receita, desde que estejam no efetivo exercício 
da fiscalização, auxiliando-a, de forma direta ou indireta, perceberão, a título de 
gratificação por produtividade, 70% (setenta por cento) da média aritmética do total 
dos pontos obtidos empregados no exercício da fiscalização.

 Art. 5º. Os pontos de produtividade serão conferidos por meio de boletins individuais preen-
chidos pelo chefe da divisão respectiva e revisados pelo Diretor do Departamento 
de Receita, da Secretaria Municipal da Fazenda, sendo posteriormente submetidos 
à aprovação da Comissão Especial de Acompanhamento de Desempenho Funcio-
nal, a qual encaminhará as informações ao Departamento de Recursos Humanos, 
para pagamento. (NR)

    §1º. ...
     ...
 Art.6º. ...
            I. 01 (um) empregado da Secretaria Municipal da Fazenda; (NR)
       II. 01 (um) empregado da Divisão de Rendas e Atividades Econômicas, do Departa-

mento de Receita, da Secretaria Municipal da Fazenda; (NR)
         III. 01 (um) empregado da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-

nos; (NR)
       ...
      ...
 Art.9º. Serão conservados em arquivo próprio da Divisão de Rendas e Atividades Eco-

nômicas, do Departamento de Receita, da Secretaria Municipal de Fazenda e da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, os boletins individuais 
da gratificação por produtividade, por um  período de 05 (cinco) anos, ao término do 
qual, poderão ser destruídos, mediante lavratura de termo próprio. (NR)

     ....

ANEXO DECRETO N. 3.045/2009
TABELA DE PONTUAÇÃO - PRODUTIVIDADE (NR)

Descrição de Atividades Qtde de pontos 
Vistoria em empresas e autônomos ativos 05
Vistoria em empresas e autônomos de licenciamento especial 20
Notificação 20
Auto de infração 20
Informação completa em processos de Isenção / Imunidade 03
Informação completa em processos de Consulta / baixa 03
Informação completa em processos de Impugnação ou Cancelamento de Débitos 03
Informação completa em processos de análise e encaminhamento 03
Realização de plantão fiscal (por plantão) 50
Realização de atividades extras delegadas pela chefia 50
Convocação pela chefia imediata/mediata para atividade noturna 50
Emissão de auto de constatação (por dia) 50”

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 7. 8 8 6,   de  15/10/2020 

Autoriza o Grupo de Modelistas de Ponta 
Grossa – GMPG  a utilizar o Lago de Olarias 
para a prática do nautimodelismo náutico.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e 
tendo em vista o contido no protocolado SEI 53616/2020,

D E C R E T A
Art.1º.  Fica o Grupo de Modelistas de Ponta Grossa – GMPG, representado pelo Sr. MAURÍ-

CIO MAYRINCK FALCÃO, CPF 101.408.674-49, residente na Rua Prof. Ivon Zardo, n. 07, 
Vila Estrela, nesta cidade, autorizado a executar a atividade de nautimodelismo náutico no 
Lago de Olarias.

Art.2º.  Os integrantes do GMPG, devidamente identificados pela entidade, estão autorizados a uti-
lizar o lago para a prática do nautimodelismo náutico, desde que observadas as seguintes 
condições:

      I.  não poluir o local de nenhuma forma;
     II.  adotar medidas de segurança que evitem perigo aos praticantes e demais usuários do Lago 

de Olarias;
     III.  não permitir a prática da atividade por crianças desacompanhadas dos pais ou responsá-

veis, os quais deverão ser maiores de 18 anos;
     IV.  evitar danos à fauna do lado, especialmente mantendo os modelos a uma distância de 50 

metros das ilhas;
     V.  não utilizar modelos de hidroavião.
Art.3º.  A presente autorização é concedida por tempo indeterminado, mas poderá ser revogada 

por força do interesse público ou do descumprimento das condições.
Art.4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O     N.°    1 7. 8 9 0,  de  16/10/2020

Constitui o Comitê Municipal de Transporte Escolar.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e considerando o contido no protocolado SEI nº 63920/2020, 

D E C R E T A
Art.1º. Fica composto o Comitê Municipal de Transporte Escolar, integrado pelos seguintes mem-

bros:
     I. REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
 TITULAR:  Marcus Vinicius de Oliveira Capote
 SUPLENTE: Leni da Conceição Clzianoski

     II. REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:
 TITULAR:  Sandra Marques
 SUPLENTE: Joseane das Dores Gouveia Schemberger
  
   III. REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:
 TITULAR: Sueli Mika Antunes
 SUPLENTE: Valeria da Aparecida Witkowski
  
   IV. REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS:
 TITULAR: Diandra Caroline Bitencouski
 SUPLENTE: Paola Soares da Silva Vaz

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
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D E C R E T O   Nº  1 7. 9 0 5,   de   20/10/2020     
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no processo SEI nº 60967/2020,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 21 de outubro de 2020 a 03 de novembro de 2020, NICOLE 
MACHADO TOCZEK, para responder interinamente como Procuradora Geral do Município, sem 
prejuízo de suas atuais atribuições, relativamente ao período de férias do titular da pasta.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de outubro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 160/2020

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 16 de novembro de 
2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrô-
nica para Aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) para comercialização nas unidades 
do Programa Mercado da Família. Valor Máximo: R$ 35.385,50(trinta e cinco mil, trezentos e 
oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital 
e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda 
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2020
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Bruno C. C. Pinto
______________________________________________________________________________

D I V E R S O S

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COMDEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das 
atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos de Artigo 9º, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária que será realizada dia 
27 de outubro do corrente ano, às 17:00 horas em segunda chamada, a ser realizada através 
de vídeo conferência pelo aplicativo ZOOM. 
 Tendo como PAUTA:
    -   Abertura da Sessão.
    -   Leitura do expediente.

 ORDEM DO DIA:
    -   Aprovação da ata de 03/09/2020.
    -    Apresentação do Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Defesa do Meio  Ambiente 
    -   FUNDAM - Exercício 2021.      
    -    Aprovação de verba do FUNDAM no  valor de R$ 32.000,00  para Fundação  de  Apoio 
        ao   Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da  Universidade Estadual  
        de Ponta Grossa.
   -    Solicitação de uso de verba do FUNDAM para apoiar a realização do XVIIII EPEA e 2º 
        Fórum dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Ponta Grossa, 2021. 
   -    Palavra livre.    
 Conselho Municipal de Meio Ambiente, Em 19 de outubro de 2020.

VICENTE NADAL NETO
PRESIDENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 32/2020

Assunto: Aprovação dos Planos de Trabalho e Aplicação para o 
Cofinanciamento Estadual referente a Residência Inclusiva

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 
e considerando: 
    -  os Planos de Trabalho e de Aplicação enviados pelas Entidades Socioassistenciais exe-

cutoras do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em 
Residência Inclusiva, sendo: Associação de Atendimento para Pessoas com Necessidades 
Especiais Nossa Senhora de Lourdes e Associação Pontagrossense de Emancipação para 
Deficientes.

    -  a avaliação dos Planos realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS;

    -  a Resolução CMAS Nº 14/2019 que aprova a transferência de recursos em parcela única 
para as duas Residências Inclusivas do município, visando a qualificação do serviço execu-
tado;

    -  a  Informação Técnica 057/2020 da DPSE/Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.
 RESOLVE

 Aprovar em reunião extraordinária realizada em 16 de outubro de 2020, os Planos de 
Trabalho e de Aplicação das Entidades Socioassistenciais executoras do Serviço de Acolhimento 
Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva, conforme segue: 

Entidade Valor Destino
Associação de Atendimento 
para Pessoas com Necessida-
des Especiais Nossa Senhora 
de Lourdes

R$ 62.299,33

- Aquisição de material de consumo
- Aquisição de material permanente (mobiliário)
- Seguro e plotagem dos veículos
- Manutenção e Conservação de bens imóveis 

Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes R$ 62.299,33

-- Aquisição de material permanente (mobiliário 
e equipamentos)
- Aquisição de material de consumo

 Sala Virtual  de Sessões, 16 de outubro de 2020
Mônica Mongruel                                                          Carla Bührer Salles Rosa     

Presidente do CMAS                                                   Secretária Executiva do CMAS
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 33/2020

Assunto: Aprovação da utilização de recursos do Bloco 
da Proteção Social Básica  em Recursos Humanos 

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 
e considerando: 
     -  o ofício nº 054/2020 do Departamento de Proteção Social Básica que encaminha a justifica-

tiva para apreciação do CMAS;
     -  a avaliação da justificativa realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS.
RESOLVE

 Aprovar em reunião extraordinária realizada em 16 de outubro de 2020, a justificativa 
para destinação do valor de R$ 540.332,67, referente as parcelas 01 a 07/2020 do cofinancimento 
federal do Bloco da Proteção Social Básica para complementação da folha de pagamento dos 
servidores que atuam nos equipamentos de  proteção básica. Essa medida é necessária para 
auxiliar na execução financeira dos recursos da Proteção Social Básica, evitando, assim, acúmulos 
financeiros e o bloqueio do repasse contínuo de recursos federais. 
 Sala Virtual  de Sessões, 16 de outubro de 2020

Mônica Mongruel                                                          Carla Bührer Salles Rosa     
Presidente do CMAS                                                   Secretária Executiva do CMAS

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
D. D. RIOS MARIANO LTDA; torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa - PR, a Licença Prévia para Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, 
peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta, na Rua Professor Hamilton Pereira Vaz, 45 - 
Boa Vista - 84072-350 - Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

EDEMIR RODRIGUES NASCIMENTO COMÉRCIO DE GÁS ; torna público que requereu a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Renovação da Licença Ambiental 
Simplificada para o Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), na Avenida Eunice dos 
Reis, 658 - Olarias - 84026-285 - Ponta Grossa/PR

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2020
CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS PARA

RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO PREVISTO NA LEI ALDIR BLANC
 A Prefeitura de Ponta Grossa, a Fundação Municipal de Cultura (FMC) e o Conselho 
Municipal de Política Cultural (CMPC) divulgam o Chamamento Público 003/2020, para creden-
ciamento de espaços culturais sediados em Ponta Grossa aptos a receberem o subsídio previsto 
no inciso II do Art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.
1 - DO ENTENDIMENTO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS:
1.1 - Para efeitos deste chamamento, espaços artísticos e culturais, microempresas e  pequenas 
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias serão chama-
dos simplesmente de “Espaços Culturais”.
1.2 - Consideram-se Espaços Culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas (físicas ou ju-
rídicas), organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 
dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como:
    I.   pontos e pontões de cultura;
    II.   teatros independentes e circos;
    III.  escolas de música, de capoeira, de teatro, de dança e de artes;
    IV.   estúdios e companhias de dança e de teatro;
    V.   cineclubes;
    VI.  centros culturais e casas de cultura;
    VII.  museus comunitários, centros de memória e patrimônio e bibliotecas comunitárias;
    VIII.   centros artísticos e culturais afro-brasileiros e comunidades quilombolas;
    IX.   espaços de povos e comunidades tradicionais;
    X.   festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
    XI.   teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
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    XII.  livrarias, editoras e sebos;
    XIII.   empresas de diversão, produção cultural e produção de espetáculos;
    XIV.   estúdios de fotografia;
    XV.   produtoras de cinema e audiovisual;
    XVI.  ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
    XVII.  galerias de arte e de fotografias;
    XVIII.  feiras de arte e de artesanato;
    XIX.   espaços de apresentação musical;
    XX.   espaços de literatura e poesia;
    XXI.  espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas 

originárias, tradicionais e populares;
    XXII.  empresas de sonorização e iluminação;
    XXIII.  outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros.
1.3 - Os Espaços Culturais poderão ser com ou sem representação jurídica, representados por:
   I – Empresa: pessoa jurídica, sediada em Ponta Grossa, que possua atividades de natureza 

artístico-cultural em seu CNAE.
   II -  Entidade, instituição ou organização: com constituição jurídica, sediada em Ponta Grossa, 

que possua atividades de natureza artístico-cultural em seus atos constitutivos e classifica-
dos como ‘entidade’, ‘instituição’ ou ‘organização’ no cartão do CNPJ.

   III –  Grupos ou coletivos: comunidade, grupo, companhia, núcleo social comunitário, rede e mo-
vimento sociocultural, com ou sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, 
que desenvolva e articule atividades culturais em seus territórios e que comprovadamente 
seja de Ponta Grossa.

2 – DA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
2.1 – A operacionalização deste chamamento fica a cargo da Fundação Municipal de Cultura, 
conforme Decreto nº 17.734/2020.
2.2 – O acompanhamento e fiscalização deste chamamento fica a cargo do Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento e Fiscalização (GTAF), criado e regulamentado pelo Decreto nº 17.734/2020 e 
com integrantes constituídos pelo Decreto nº 17.737/2020.

3 – DOS VALORES:
3.1 – O aporte total de recursos disponível para o subsídio será de R$ 1.134.000,00, oriundo da 
seguinte dotação orçamentária:
19002.3390.39.00.0000 - Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec 1064 
3.2 - O  subsídio será disponibilizado a 126 Espaços Culturais em parcela única de R$ 9.000,00 
para cada espaço cultural.
3.3 - No caso de insuficiência quantitativa de solicitantes habilitados e caso não haja suplentes, os 
recursos remanescentes poderão ser redistribuídos em cotas extras de R$ 3.000,00, pela ordem 
de classificação do resultado final, no limite dos recursos disponíveis.
3.4 – O subsídio recebido deverá ser utilizado exclusivamente para a manutenção do Espaço 
Cultural, podendo ser pago:
   I.  gastos com as equipes administrativa e de campo que trabalham regularmente no espaço, 

no grupo ou na instituição/organização;
   II.  despesas com aluguéis, impostos, taxas, licenças, tarifas de energia elétrica e de água, 

internet, transportes, telecomunicações, materiais de consumo e limpeza que são comuns 
na rotina do espaço ou da instituição/organização;

   III.  outras despesas que garantam a continuidade das atividades básicas do espaço ou da 
instituição/organização.

3.5 – Imóveis que abrigarem ao mesmo tempo o Espaço Cultural e moradia não poderão ter suas 
despesas fixas (energia elétrica, água, aluguel, telefone/internet, condomínio) pagas com recursos 
do subsídio.
3.6 – Poderão ser pagos com recursos do subsídio apenas despesas vencidas a partir de 20 de 
março de 2020, desde que os pagamentos sejam efetuados a partir do recebimento do subsídio.

4 - DAS CONDIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO:
4.1 -Para ter direito ao subsídio, os Espaços Culturais deverão cumprir todos os pré-requisitos 
contidos neste chamamento e demais regulamentos.
4.2 - Os Espaços Culturais sem constituição jurídica deverão comprovar:
    I.  atuação na cidade de Ponta Grossa.
    II.  o mínimo de 12 (doze) meses de formação, contados da data de publicação deste chama-

mento.
    III.  as atividades realizadas nos últimos 12 (doze) meses, contados da data de publicação deste 

chamamento.
    IV.  que possui representante maior de 18 (dezoito) anos, completos até a data de encerramento 

das inscrições.
    V.  que o representante reside em Ponta Grossa há pelo menos 12 (doze) meses, contados da 

data de publicação deste chamamento.
4.3 – Os Espaços Culturais com constituição jurídica deverão comprovar:
    I.  que possui sede em Ponta Grossa há no mínimo 12 (doze) meses, contados da data de 

publicação deste chamamento.
    II. as atividades realizadas nos últimos 12 (doze) meses, contados da data de publicação deste 

chamamento.
    III.  que realizam atividades artístico-culturais.
4.4 - Estão excluídos do benefício deste chamamento os Espaços Culturais que:
   I -  possuam entre seus representantes servidores públicos, ainda que aposentados.
   II -  possuam entre seus representantes pensionistas de servidores públicos.
   III -  possuam entre seus representantes pessoas politicamente expostas, nos termos  da defi-

nição prevista no art. 4º da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, na redação dada pela 
Circular nº 3.654, de 27 de março de 2013.

   IV -  sejam criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como 
vinculados a fundações, a institutos ou instituições criadas ou mantidas por grupos de em-
presas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de 
grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

4.5 - O subsídio em questão somente será concedido para o gestor responsável pelo espaço cul-
tural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um 
cadastro ou seja responsável por mais de um Espaço Cultural.

5 - DA SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO
5.1 - A solicitação para recebimento do subsídio será realizada exclusivamente por meio de formu-
lário eletrônico no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, no período de 21 de outubro de 2020 às 
23h59 do dia 03 de novembro de 2020.
5.2 – As informações e documentos a serem apresentados se encontram listados no Anexo I deste 
chamamento.
5.3 – Ao preencher o formulário, o Espaço Cultural automaticamente será inscrito no Cadastro 
Municipal de Cultura de Ponta Grossa, no qual será gerado o número de identificação do Espaço.
5.4 – Ao finalizar o envio da solicitação, será enviado um e-mail para o endereço informado com o 
Comprovante de Solicitação, contendo todos os dados informados e arquivos enviados. O recebi-
mento deste comprovante indica que a inscrição foi efetivada. Em caso de falhas no envio, poderá 
entrar em contato pelo e-mail fmcpg@hotmail.com. 
5.5 – Em caso de mais de uma solicitação recebida do mesmo Espaço Cultural, será considerada 
apenas a última solicitação efetivada.
5.6 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam por 
solicitações não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

6 – DA TRIAGEM INICIAL
6.1 - As solicitações de recebimento do subsídio passarão por um processo de triagem inicial, no 
qual o GTAF verificará o atendimento aos critérios de preenchimento de formulário, a documen-
tação enviada e o cumprimento das exigências contidas neste chamamento, a partir de laudos 
técnicos emitidos por servidores da FMC.
6.2 - A verificação de elegibilidade do beneficiário será realizada por meio de consulta ao sistema 
desenvolvido pelo DataPrev, em conformidade com o art. 2º, §7º do Decreto Federal nº 10.464, 
de 17 de agosto de 2020.
6.3 - Poderão ser diligenciadas, via e-mail, as solicitações que apresentarem erro formal no envio 
dos documentos e anexos obrigatórios.
6.4 - As solicitações diligenciadas deverão fazer o correto envio dos documentos e anexos obriga-
tórios que tenham sido objeto da diligência, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) do envio da 
comunicação, por meio do e-mail fmcpg@hotmail.com.
6.5 - Todas as inscrições que cumprirem as exigências contidas neste chamamento, inclusive os 
critérios constantes no item 7, serão consideradas HABILITADAS ou SUPLENTES, e as inscrições 
que não cumprirem as exigências serão consideradas INABILITADAS.

7 – DOS CRITÉRIOS
7.1 - Levando em consideração a finitude do recurso disponível, o GTAF classificará as inscrições 
obedecendo os seguintes critérios de pontuação:

 

6.5 - Todas as inscrições que cumprirem as exigências contidas neste chamamento, inclusive 
os critérios constantes no item 7, serão consideradas HABILITADAS ou SUPLENTES, e as 
inscrições que não cumprirem as exigências serão consideradas INABILITADAS. 
 
 
7 – DOS CRITÉRIOS 
 
7.1 - Levando em consideração a finitude do recurso disponível, o GTAF classificará as 
inscrições obedecendo os seguintes critérios de pontuação: 
 

Critérios Resposta Pontos 

I Responsável pelo Espaço Cultural 

Coletivo cultural 5 
Associação, Fundação ou Instituto 5 
Cooperativa 4 
MEI 3 
ME 4 
EPP 4 
Pessoa física 5 

II Faturamento em 2019 

R$ 0 0 
De R$ 0,01 a R$ 60.000,00 1 
De R$ 60.000,01 a R$ 80.000,00 1 
De R$ 80.000,01 a R$ 100.000,00 2 
De R$ 100.000,01 a R$ 120.000,00 2 
Acima de R$ 120.000,01 3 

III Possui despesa com locação de espaço 
Sim 5 
Não 0 

IV Possui despesa com energia elétrica 
Sim 3 
Não 0 

V Possui despesa com água Sim 3 
Não 0 

VI Possui despesa com IPTU 
Sim 2 
Não 0 

VII Quantidade de funcionários contratados 

00 0 
01 1 
02 1 
03 2 
04 2 
05 ou mais 3 

VIII Integra alguma comunidade tradicional? 
Sim 1 
Não 0 

IX Possui acessibilidade no espaço? Sim 1 
Não 0 

 
 
7.2 - Em caso de empate, os critérios de priorização serão considerados respeitando a 7.2 - Em caso de empate, os critérios de priorização serão considerados respeitando a seguinte 

ordem: VII, II, III, IV, V, VI, VIII, I, IX.
7.3 - Persistindo o empate, o desempate será decidido mediante sorteio.
7.4 – Para ser considerado HABILITADO ou SUPLENTE, o Espaço Cultural deverá atingir nota 
mínima de 07 (sete) pontos. 
7.5 – A FMC publicará no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura o resultado em relação nominal 
dos Espaços Culturais solicitantes e a pontuação referente a cada solicitação, indicando os habili-
tados que receberão os recursos, os suplentes e os inabilitados.
7.6 - A lista dos habilitados que receberão os recursos dar-se-á de acordo com ordem decrescente 
de pontuação, obedecendo ao quantitativo de beneficiários indicados no item 3.1.
7.7 – No caso de recursos remanescentes, a FMC indicará ainda os habilitados que receberão 
cota extra.
7.8 - Os habilitados que não receberem os recursos irão compor lista de suplência, de acordo com 
ordem decrescente de pontuação.
7.9 - Os habilitados suplentes poderão ser beneficiados em caso de impossibilidade de pagamento 
ou de desistência dos habilitados selecionados.
7.10 – Após a divulgação do resultado, os representantes dos Espaços Culturais poderão entrar 
com recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, devendo apresentar ofício impresso com a 
justificativa do recurso e documentos comprobatórios.
7.11 – Após a análise de eventuais recursos, a FMC comunicará os solicitantes por e-mail sobre a 
decisão do GTAF acerca do recurso e poderá ser publicada nova lista de resultado.

8 – DO TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
8.1 – Os Espaços Culturais considerados HABILITADOS serão comunicados via e-mail pela FMC 
para apresentarem as seguintes Certidões Negativas, para dar sequência ao processo e assinatu-
ra do Termo de Apoio Emergencial:
 - CND Municipal;
 - CND Estadual;
 - CND Federal Conjunta;
 - CND Trabalhista;
	 -	Certificado	de	Regularidade	do	FGTS.
8.2 – Os processos serão encaminhados à Secretaria Municipal da Fazenda e à Procuradoria 
Geral do Município para os devidos encaminhamentos.
8.3 – Após isso, o representante será comunicado para proceder à assinatura do Termo de Apoio 
Emergencial, de acordo com a minuta do Anexo IV, e do recibo de pagamento.
8.4 – O pagamento do subsídio será efetuado exclusivamente por meio de transferência bancária 
para a conta informada no momento da solicitação.
8.5 – A conta bancária deverá estar em nome da pessoa física ou jurídica solicitante, não sendo 
aceitas contas conjuntas. 

9 - DA CONTRAPARTIDA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 - Os Espaços Culturais beneficiados com o subsídio previsto nesta regulamentação ficarão 
obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de ativi-
dades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos de sua 
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares em cooperação e planejamento definido 
com a FMC.
9.2 - A contrapartida que trata este artigo deverá ser prevista no ato do preenchimento da solici-
tação do recebimento do subsídio, em declaração própria (Anexo III) e todos os custos para sua 
realização serão de responsabilidade do beneficiário, sem nenhum ônus para o Município.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.949 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2020 5

9.3 - O período de execução da contrapartida será em até 120 dias a partir de 1º de janeiro de 
2021, desde que não haja prorrogação do Decreto Legislativo nº 6/2020 ou que as escolas públi-
cas não tenham sido reabertas por decisão oficial, devendo a contrapartida ser atestada após sua 
realização por servidor indicado no Termo de Apoio Emergencial.
9.4 - O beneficiário do subsídio previsto nesta regulamentação deverá apresentar prestação de 
contas referente ao uso do benefício à FMC em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do 
subsídio, seguindo as normas definidas pela FMC.
9.5 – A prestação de contas deverá conter a relação das receitas e despesas efetivamente realiza-
das; a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver, e cópia simples 
das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, 
dados do proponente e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
9.6 - A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, que poderão incluir despesas reali-
zadas conforme item 3.4
9.7 – Havendo saldo não utilizado, após o término dos pagamentos das despesas, o responsável 
deverá depositar o valor na conta corrente Lei A Blanc-Fundação Municipal de Cultura, CNPJ 
17.443.793/0001-16, Banco do Brasil, AG 030-2, C/C 115823-6, e anexar o comprovante à docu-
mentação da prestação de contas.
9.8 – A prestação de contas será avaliada pelo GTAF e poderá ser considerada ACEITA, ACEITA 
COM DILIGÊNCIA ou NÃO ACEITA.
9.9 – No caso de prestação de contas ACEITA, a FMC fará os devidos encaminhamentos junto ao 
Ministério do Turismo.
9.10 – No caso de prestação de contas ACEITA COM DILIGÊNCIA, a FMC encaminhará a dili-
gência ao representante do Espaço Cultural para que apresente os documentos solicitados. Os 
documentos deverão ser enviados para nova avaliação do GTAF ainda dentro do prazo de 120 
dias após o recebimento do subsídio.
9.11 – No caso de prestação de contas NÃO ACEITA, será aberto processo administrativo e o 
Espaço Cultural deverá fazer a devolução integral dos recursos recebidos no prazo estabelecido 
pela FMC, além de estar sujeito a processo cível e criminal.
9.12 – O Espaço Cultural que tiver a prestação de contas NÃO ACEITA poderá interpor recurso no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, apresentando documentos e solicitando nova apreciação da 
prestação de contas, dentro do prazo de 120 dias após o recebimento do subsídio.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 - É vedado qualquer conteúdo que infrinja os direitos humanos e/ou que contenha qualquer 
tipo de elemento discriminatório a minorias ou a pessoas em situação de vulnerabilidade social 
ou econômica, seja por cor de pele, etnia, naturalidade, ascendência, idade, gênero, orientação 
sexual, religião, aparência física, deficiência, entre outras.
10.2 – A FMC dará toda a transparência necessária aos procedimentos administrativos, utilizando 
seus canais oficiais de comunicação, como o site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura e o Diário 
Oficial do Município.
10.3 - No caso de identificação, a qualquer tempo, de qualquer irregularidade na documenta-
ção apresentada, o repasse de recursos poderá ser suspenso ou cancelado, mediante prévia 
comunicação ao beneficiário, sem prejuízo da responsabilização cível, criminal e administrativa do 
cadastro, bem como da devolução dos recursos financeiros indevidamente recebidos e aplicados.
10.4 – O beneficiário do subsídio obriga-se a guardar os comprovantes originais, apresentados na 
prestação de contas, pelo prazo de 10 anos.
10.5 - Os casos omissos neste chamamento serão resolvidos pelo GTAF.

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura

ANEXO I 
 

AUTO-DECLARAÇÕES (a serem confirmadas no formulário) 

DECLARO que o Espaço Cultural teve suas atividades interrompidas em decorrência das 
medidas de isolamento social devido à pandemia COVID 19, conforme dispõe o Inciso II 
do artigo 2º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que o Espaço Cultural NÃO foi criado ou está vinculado à administração pública 
de qualquer esfera, conforme vedação prevista no § Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que o Espaço Cultural NÃO está vinculado às fundações, institutos ou 
instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, conforme vedação prevista no 
§ Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que o Espaço Cultural NÃO é gerido pelos serviços sociais do Sistema S 
(Sescoop, Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat e Senar), conforme vedação prevista no § 
Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que sou responsável pela gestão do Espaço Cultural e que solicitei apenas este 
benefício, em todo território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação 
prevista no § 3º do artigo 7º da Lei 14.017/2020. 

Estou ciente que devo apresentar Prestação de Contas em até 120 (cento e vinte) dias 
após o recebimento da última parcela do subsídio, nos termos do Art. 10 da Lei 
14.017/2020. 

Estou ciente que deverei realizar contrapartida destinada, prioritariamente, a estudantes 
de escolas públicas e em espaços públicos da comunidade ao qual pertenço, de forma 
gratuita e pactuada com o Poder Público, conforme determina o Art. 9º da Lei 
14.017/2020. 

Estou ciente e autorizo o acesso e uso dos meus dados para validação das informações 
apresentadas neste cadastro, bem como atestar o atendimento aos critérios para o 
recebimento do subsídio. 

Estou ciente que, caso as informações e os documentos por mim apresentados neste 
cadastro sejam legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes 
previstos nos artigos 171 e 299 do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 
(Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas 
administrativas e outras. 

 
 
 

ANEXOS - Espaços Culturais SEM CNPJ 

Documento de identificação com foto e assinatura, tais como: RG (Registro Geral), CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) ou Passaporte válido que comprove idade igual ou 
superior a 18 (dezoito) anos do representante 

CPF do representante 

Cópia do cartão bancário exclusivamente em nome do representante 

Comprovante de residência do representante - atual (máximo 3 meses) 

Comprovante de residência do representante – retroativo, que comprove que o 
representante reside em Ponta Grossa há pelo menos 12 meses. 

Portfólio e/ou outras documentações que comprovem que o Espaço Cultural possui no 
mínimo 12 (doze) meses de formação e realiza atividades culturais, contados a partir da 
publicação deste chamamento (como fotos, materiais de divulgação, vídeos etc). 

Declaração de anuência de representação de grupo assinada por todos os integrantes, 
conforme modelo no Anexo II. 

Declaração de contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o 
retorno das atividades, em bens ou serviços economicamente mensuráveis equivalentes 
a 10% (dez por cento) do valor recebido, conforme modelo no Anexo III. 

Comprovação da situação do espaço cultural: 
1) Se espaço próprio ou cedido, anexar declaração simples (datada e assinada) e o boleto 
do IPTU, se for o caso; 
2) Se itinerante, declaração datada e assinada, informando os locais passado em 
itinerância; 
3) Se espaço alugado, anexar cópia do contrato de aluguel. 

Cópia de fatura da COPEL, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Cópia de fatura da SANEPAR, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Declaração do proponente, datada e assinada, informando quantidade de postos de 
trabalho, bem como cópia dos contratos de trabalho ou declaração de veracidade do 
quadro funcional. 

 
 

ANEXOS - Espaços Culturais COM CNPJ 

Cartão de CNPJ – disponível em: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp  

Documento de identificação com foto e assinatura do representante, tais como: RG 
(Registro Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou Passaporte válido que 
comprove idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos do representante 

CPF do representante 

Cópia do cartão bancário exclusivamente em nome do Espaço Cultural 

Comprovante de endereço do Espaço - atual (máximo 3 meses) 

Portfólio e/ou outras documentações que comprovem que o Espaço Cultural possui 
atividades culturais realizadas nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação deste chamamento (como fotos, materiais de divulgação, vídeos etc). 

Declaração de anuência de representação de grupo assinada por todos os integrantes, 
conforme modelo no Anexo II (obrigatório apenas para os casos de MEIs que representam 
grupos culturais). 

Declaração de contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o 
retorno das atividades, em bens ou serviços economicamente mensuráveis equivalentes a 
10% (dez por cento) do valor recebido, conforme modelo no Anexo III. 

Comprovação da situação do espaço cultural: 
1) Se espaço próprio ou cedido, anexar declaração simples (datada e assinada) e o boleto 
do IPTU, se for o caso; 
2) Se itinerante, declaração datada e assinada, informando os locais passado em 
itinerância; 
3) Se espaço alugado, anexar cópia do contrato de aluguel. 

Cópia de fatura da COPEL, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Cópia de fatura da SANEPAR, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Declaração do proponente, datada e assinada, informando quantidade de postos de 
trabalho, bem como cópia dos contratos de trabalho ou declaração de veracidade do 
quadro funcional. 

 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO ONLINE 

Razão Social do Espaço Cultural 

Nome fantasia do Espaço Cultural 

Nome completo do representante 

CNPJ do Espaço Cultural (caso tenha) 

RG do representante 

CPF do representante 

Endereço do Espaço Cultural 

Telefone 
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E-mail 

Dados bancários (em nome do representante ou do Espaço Cultural) 

Tipo de espaço (conforme item 1.2 do chamamento) 

Tipo de mantenedor (Coletivo/Grupo; Associação, Fundação ou Instituto; Cooperativa; 
MEI; ME; EPP; ou Pessoa física) 

Faturamento em 2019 

Valor da despesa mensal com locação de espaço 

Soma da despesa com energia elétrica do primeiro trimestre de 2020 

Soma da despesa com água do primeiro trimestre de 2020 

Valor da despesa com IPTU (anual) e/ou aluguel no primeiro trimestre de 2020 

Quantidade de funcionários contratados 

Integra alguma comunidade tradicional? 

Possui acessibilidade no Espaço Cultural? 

 
______________________________________________________________________________

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA -  REPRESENTAÇÃO DE GRUPO

Nós, membros do Coletivo/Grupo ________________________________________ responsáveis 
pelo Espaço Cultural ________________________________ declaramos anuência ao cadastra-
mento ora apresentado para solicitação de subsídio aos Espaços Culturais no município de Ponta 
Grossa, via Lei Aldir Blanc. Para tanto, indicamos como representante e responsável pelo cadas-
tramento para fins de prova junto à Fundação Municipal de Cultura:
(   ) Pessoa Física.
Nome:______________________________________________________________
RG:_______________________    CPF: __________________________________
Assinatura: __________________________________________________________

(    ) Microempreendedor individual - MEI
Nome empresarial:____________________________________________________
CNPJ:______________________________________________________________
Assinatura do microempreendedor: _____________________________________

O Coletivo está ciente de que o(a) representante acima indicado(a) será o(a) responsável pelo 
recebimento do recurso a ser pago no caso do espaço ser contemplado. O coletivo/grupo é com-
posto pelos membros listados na página seguinte.

Ponta Grossa, ______de __________________de 2020.

NOTA EXPLICATIVA: É obrigatório o preenchimento das informações abaixo. O campo de 
assinatura é obrigatório, em havendo dúvidas ou impugnação em relação à assinatura, po-
derá ser solicitado ao espaço cultural a apresentação de cópia do documento de identidade 
do membro do grupo. 

OBS: NÃO SERÁ PERMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A POSTERIORI. E HAVEN-
DO INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE O PROPONENTE SERÁ DESCLASSIFICADO.

MEMBRO 1
NOME: _____________________________________________________________
RG: _________________________________ CPF:____________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO: ( _ )_________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________
ASSINATURA:_______________________________________________________

MEMBRO 2
NOME: _____________________________________________________________
RG: _________________________________ CPF:____________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO: ( _ )_________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________
ASSINATURA:_______________________________________________________

(inserir tantos integrantes quanto forem necessários)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Os beneficiários do inciso II, do artigo 2º da Lei 14.017/2020 ficarão obrigados a garantir como 
contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritaria-
mente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, 
de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente 
federativo responsável pela gestão pública de cultura do local. 
De acordo com o Decreto nº 10.464/2020 que regulamenta a Lei nº 14.017/2020, os beneficiários 
do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º apresentarão ao responsável pela dis-
tribuição, juntamente à solicitação do benefício, proposta de atividade de contrapartida em bens ou 
serviços economicamente mensuráveis. 
Orientação: 
a) A contrapartida deverá ser economicamente mensurável, em valor equivalente a 10% (dez por 
cento) do subsídio recebido.
b) Caso a contrapartida seja de serviços, colocar o início e o término previsto para execução das 
atividades.
c) Seguem alguns exemplos que indicam como prever de forma mensurável os retornos relativos 
à contrapartida. 
Exemplo 1 (RELAÇÃO DE SERVIÇOS): A hora/aula de uma oficina de dança custa R$ X, o 
oficineiro como artista deste segmento se compromete neste documento a disponibilizar 2 oficinas 
de dança para 1 turma da rede pública de ensino. Tal atividade então lhe custaria 2X, entretanto 
por se tratar de uma contrapartida este valor não precisará ser pago. Isto é apenas uma forma de 
comprovar o quanto a sua contrapartida seria economicamente mensurada. 
Exemplo 2 (RELAÇÃO DE BENS): É realizada a doação de 4 instrumentos musicais confecciona-
dos na oficina de percussão à uma Unidade Pública de Ensino. Os valores que equivalem ao preço 
deste instrumento devem ser especificados em bens que serão doados (4 instrumentos de R$XX). 
ESPAÇO CULTURAL: ___________________________________________________________
CNPJ ou CPF do RESPONSÁVEL: __________________________

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:
( ) Escolas da rede pública de ensino  ( ) Espaço público  ( ) Outro. Especifique:

FORMATO DA CONTRAPARTIDA: 
( ) Apresentações Artísticas  ( ) Oficinas ( ) Palestras ( )  Cursos  ( ) Outro. Especifique:

1. RELAÇÃO DE SERVIÇOS
Descrição da 

Atividade
Valor Unitário     

( R$ ) Unidade Qtd Valor Total 
(R$)

Início 
Previsto

Término 
Previsto

Ex: Oficina de dança R$ 100,00 hora/aula 2 R$ 200,00 12/2020 03/2021

2. RELAÇÃO DE BENS
Descrição da 

Atividade
Valor Unitário     

( R$ ) Unidade Qtd Valor Total 
(R$)

Destinação 
do Bem

Ex: Instrumentos musicais R$ 50,00 unitário 4 R$ 200,00 Unidade Pública 
de Ensino XXX

  
DECLARO QUE IREI REGISTRAR DOCUMENTALMENTE E COM FOTOGRAFIAS AS CON-
TRAPARTIDAS ÀS QUAIS, NESTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A REALIZAR E ENCA-
MINHAR À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA EM ATÉ 120 (cento e vinte) DIAS DO RECE-
BIMENTO DOS RECURSOS DA LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC.

Ponta Grossa, ___ de ________________ de 2020.

________________________________________________________
Assinatura do responsável

______________________________________________________________________________
ANEXO IV

Minuta do Termo de Apoio Emergencial
Termo de Apoio Emergencial no XXXXX/2020 que celebram entre si a FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTA GROSSA e XXXXXXXXXXX.

 Aos XXXXXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de dois mil e vinte na cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, 
doravante denominada FUNDAÇÃO, inscritA no CNPJ/MF no 17.443.793/0001-16, neste ato re-
presentada pelo Presidente XXXX, inscrito no CPF/MF sob o no XXXX, assistido pela Diretora 
Administrativa e Financeira, XXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o no  XXXXX, na qualidade de 
Ordenador das Despesas, e pelo Diretor do Departamento de Cultura, XXXXX, inscrito no CPF/
MF no XXXXX e, de outro lado XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, pessoa ju-
rídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob no XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede na Rua 
XXXXXXXXXXX, Estado/UF, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito (a) no 
CPF/MF sob o no XXX.XXX.XXX-XX, tendo em vista o contido no Processo Administrativo no 
XX-XXXXXX/2020, resolveram e acordaram firmar o presente Termo de Apoio Emergencial, obe-
decidas às condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 003/2020 - FMC, com 
fundamento no Decreto nº 17.734/2020, Lei Federal no 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto 
Federal nº 10.464/2020 com as alterações do Decreto Federal nº 10.489/2020, na Lei Federal no 
8.666/93 com as alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por objeto o apoio financeiro emergencial através da Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural, ao (a) CONTRATADO (A), para manutenção de espaço artístico e cultural.
CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo de vigência do presente instrumento será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
a contar da data de assinatura.
Parágrafo único
A contrapartida deverá ser realizada em até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do 
Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que decretou estado de calamidade pública.
CLÁUSULA TERCEIRA
A FUNDAÇÃO obriga-se a repassar ao (a) CONTRATADO (A) a importância total de R$ 
XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), sendo que as despesas correrão por conta da dotação orçamentá-
ria nº 3390.39.00.0000 - Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec 1064 
Parágrafo primeiro
O pagamento do valor acima fica condicionado à verificação de elegibilidade do (a) CONTRATADO 
(A), por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério 
do Turismo ou em outras plataformas oficiais do governo federal.
Parágrafo segundo
O pagamento do valor acima especificado será vinculado à apresentação dos seguintes documen-
tos de regularidade fiscal em plena validade:
 I –     Certidão Negativa de Tributos Municipais;
 I –     Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
 III –   Certidão Negativa de Tributos Federais (conjunta).
 IV -   CND Trabalhista;
 V -   Certificado de Regularidade do FGTS.

CLÁUSULA QUARTA
Compete ao (a) CONTRATADO (A):
   I-  responsabilizar-se em executar a manutenção do espaço de acordo com as normas defini-

das no Edital;
   II-  responsabilizar-se, após a retomada das atividades, em garantir a realização de ativida-

des de contrapartida, prioritariamente, aos alunos das escolas públicas ou em espaços 
públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação 
e planejamento definido em conjunto com a FUNDAÇÃO; em caso de eventual alteração 
no cronograma por parte do (a) CONTRATADO (A), deverá ser submetida à apreciação do 
funcionário indicado pela FUNDAÇÃO para acompanhamento do projeto com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias;

   III-  providenciar e arcar com as despesas e ônus para realização das atividades constantes no 
projeto e da contrapartida, incluindo alimentação, transporte, hospedagem e demais neces-
sárias ao perfeito cumprimento do objeto contratual;

   IV-  responsabilizar-se pelo cumprimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, ficando a FUNDAÇÃO, expressamente 
isenta do pagamento de tais valores;

   V-  responsabilizar-se civil e criminalmente, por suas declarações e pelos documentos encami-
nhados, não implicando em qualquer responsabilidade civil ou penal para a FUNDAÇÃO ou 
para terceiros;
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   VI-  responsabilizar-se por todo e qualquer dano pessoal e/ou material causado diretamente à 
FUNDAÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pertinentes à execução do 
objeto contratual, durante o período de vigência do presente instrumento;

   VII-  manter as condições de habilitação e qualificação, além da sua regularidade fiscal e traba-
lhista durante a vigência do período contratual, sob pena de rescisão do contrato, respeitan-
do a legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA
Compete à FUNDAÇÃO:
   I-  providenciar a indicação de funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do projeto, incluindo as contrapartidas, que após sua realização deverá juntar ao procedi-
mento administrativo o respectivo “atesto” da sua realização;

   II–  responsabilizar-se pela prestação de contas junto ao Governo Federal, por meio da Platafor-
ma + Brasil, após a prestação de contas apresentada pelo (a) CONTRATADO (A);

CLÁUSULA SEXTA
Em conformidade com o art. 10 da Lei Federal no 14.017/2020, o(a) CONTRATADO (A) deverá 
realizar a prestação de contas em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última par-
cela de apoio emergencial.
Parágrafo único
A prestação de contas deverá comprovar por meio de documentos que os recursos do subsídio 
recebido foi utilizado exclusivamente para os gastos relativos à manutenção da atividade cultural 
do (a) CONTRATADO (A).
CLÁUSULA SETIMA
O descumprimento do objeto do presente instrumento e respectivas cláusulas por parte da CON-
TRATADA implicará na aplicação das penalidades previstas no Edital de Chamamento Público nº 
003/2020 - FMC, comunicando-se o fato, quando cabível, a todos os setores da Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa, após a devida instrução e decisão no respectivo processo administrativo, 
assegurado a CONTRATADA, o direito a ampla defesa e contraditório.
CLÁUSULA OITAVA
O presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as partes, ou unila-
teralmente nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
Fica designado como gestor titular deste contrato a servidora XXXXXX, matricula no XXXXX, e 
como suplente a servidora XXXXXX, matrícula no XXXXX.
CLÁUSULA DÉCIMA
As partes elegem o Foro da Comarca de Ponta Grossa, renunciando a todo e qualquer outro por 
mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente Termo de Apoio Emer-
gencial.
Estando as partes de pleno acordo, assinam o presente Termo de Apoio Emergencial, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, em 01 (uma) única via de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Ponta Grossa, xx de xxxxxxxx de 2020.
XXXXXXXXXXXXX

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
XXXXXXXXXXXXX

Contratado(a)
XXXXXXXXXXXXX

Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro
XXXXXXXXXXXXX

Diretor do Departamento de Cultura
XXXXXXXXXXXXX

Testemunha 1
CPF:

XXXXXXXXXXXXX
Testemunha 2

CPF:
______________________________________________________________________________

EDITAL 011/2020 
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC 

 
O Município de Ponta Grossa (MPG), por meio da Fundação Municipal de Cultura 
(FMC), e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) instituem o edital que 
regulamenta o Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura - PROMIFIC 2020-
2021, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas nas Conferências 
Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), e em conformidade com a Lei nº 13.526/2019 e com o Decreto nº 
16.675/2019. 
 
Em consonância com Plano Municipal de Cultura, o PROMIFIC tem como objetivos 
fundamentais: facilitar à comunidade o acesso aos bens e espaços artísticos e 
culturais, assim como às atividades desenvolvidas na área da cultura; incentivar a 
produção, difusão e circulação de bens culturais ponta-grossenses; estimular o 
desenvolvimento cultural do Município em todas as suas regiões; garantir a 
recuperação, preservação, difusão e ampliação do patrimônio cultural material e 
imaterial de Ponta Grossa; propiciar a formação e aperfeiçoamento de agentes 
culturais atuantes em todo âmbito municipal; fomentar a pesquisa nos diversos 
campos da cultura; promover a inserção da produção cultural do Município em 
modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico; e valorizar e difundir o 
conjunto das manifestações artístico-culturais que constituem a diversidade 
formadora da identidade cultural de Ponta Grossa. 
 
Fazem parte deste edital: 
 - Anexo I: Áreas artístico-culturais  
 - Anexo II: Documentos obrigatórios – análise prévia 
 - Anexo III: Documentos obrigatórios – análise de mérito 
 - Anexo IV: Critérios e parâmetros de avaliação 
 - Anexo V: Minuta do Termo de Cooperação Cultural e Financeira 
 
Glossário: 
- PROMIFIC: Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura 
- PMPG: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
- FMC: Fundação Municipal de Cultura 
- CMPC: Conselho Municipal de Política Cultural 
 
 
1. DO OBJETO 
1.1 – A FMC, por meio deste edital, tem o propósito de viabilizar o acesso dos agentes 
culturais domiciliados ou estabelecidos em Ponta Grossa há no mínimo 02 (dois) 
anos ao mecanismo do incentivo fiscal estabelecido na Lei nº 13.526/2019, por meio 
da seleção de projetos culturais nas seguintes áreas: 

- Artes Cênicas; 
- Artes Visuais; 
- Audiovisual; 

- Literatura, Livro e Leitura; 
- Música; 
- Patrimônio Cultural Material e Imaterial; 
- Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares.  

 
1.2 - Os projetos culturais deverão consubstanciar propostas que tenham como 
objetivos a promoção, a criação, a formação, a produção, a manutenção, a difusão e 
a circulação artística e cultural; a preservação, a pesquisa e a difusão do patrimônio 
histórico, artístico e cultural; e, ainda, o estímulo ao acesso dos bens e valores 
culturais. 
 
1.3 – Os projetos inscritos deverão ser executados prioritariamente em Ponta 
Grossa, nas categorias relacionadas no Anexo I. 
 
1.4 - O projeto deverá estar inscrito em uma das faixas orçamentárias indicativas de 
valores, conforme segue:  
 

- Categoria 1: projetos de R$ 25.000,00; 
- Categoria 2: projetos de R$ 40.000,00; 
- Categoria 3: projetos de R$ 60.000,00. 

  
1.5 – O Município destinará aos projetos culturais selecionados, por meio deste 
edital, o valor de até R$ 515.000,00. 
 
1.6 - O total de recurso mencionado acima será distribuído da seguinte maneira, de 
acordo com as áreas relacionadas no item 1.1:  
 

- Categoria 1: 07 (sete) projetos, sendo 01 (um) projeto por área; 
- Categoria 2: 04 (quatro) projetos de qualquer área; 
- Categoria 3: 03 (três) projetos de qualquer área. 

 
1.7 – No momento da inscrição, o proponente deverá indicar em qual categoria irá 
se inscrever, entre as estabelecidas no item 1.4. 
 
1.8 - Caso o número de projetos por área previsto no item 1.6 não seja alcançado, os 
recursos serão redistribuídos, após a classificação de todos os projetos habilitados 
e aprovados. Na redistribuição dos recursos oriundos da área vacante, o CMPC 
analisará a nota obtida na classificação entre todas as áreas artístico-culturais, 
sendo contemplados os projetos com melhor classificação. 
 

1.8.1 – Em caso de empate na classificação geral dos projetos, será considerada a 
seguinte ordem de desempate: 1º - Relevância, mérito e clareza do projeto; 2º - 
Caráter inovador e/ou de continuidade do projeto;  3º - Descentralização e ações 
de contrapartida social; 4º - Currículo do proponente e equipe principal; 5º - 
Adequação orçamentária e viabilidade de execução; 6º - Atendimento ao contido 
no Plano Municipal de Cultura; 7º - Sorteio. 

 
1.9 – Caso o número de projetos por categoria previsto no item 1.6 não seja 
alcançado, os recursos serão redistribuídos, após a classificação de todos os projetos 
habilitados e aprovados. A redistribuição dos recursos ficará a cargo do CMPC, 
orientando-se pela classificação geral de notas dos suplentes de todas as áreas e de 
acordo com a disponibilidade financeira do edital. 
 
1.10 - O proponente deverá fazer a leitura dos anexos integrantes deste edital, que 
possuem informações, orientações específicas para cada uma das áreas e a relação 
de documentos obrigatórios e complementares, imprescindíveis para as fases de 
análise prévia, habilitação e análise do mérito dos projetos a serem inscritos. 
 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Poderão apresentar projetos ao PROMIFIC: 
 

I - Pessoas físicas maiores de 18 anos, com atuação na área cultural através 
de currículo comprovado e domiciliadas há, no mínimo, 02 (dois) anos no Município 
de Ponta Grossa. 
 

II – Pessoas jurídicas de natureza cultural de direito privado, com sede em 
Ponta Grossa, com, no mínimo, 02 (dois) anos de atividades, e atuação na área 
cultural através de currículo comprovado. 
 

2.1.1 - No caso de proponente pessoa jurídica, a sua representação caberá ao 
representante legal da empresa ou entidade, segundo disposto no Estatuto Social, 
Contrato Social ou ata, instrumento de procuração devidamente registrado em 
cartório. 
 
2.1.2 - São aceitos Microempreendedores Individuais (MEI) respeitando a 
legislação que rege esta modalidade. 

 
2.2 - Não podem apresentar projetos ao PROMIFIC: 
 

I - Órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de 
qualquer esfera federativa. 
 

II - Servidor ativo ocupante de cargo ou emprego público na FMC (efetivos e 
comissionados). 
 

III – Conselheiros (pessoas físicas e jurídicas, caso este seja representante 
legal de empresa ou entidade) integrantes do CMPC (titulares e suplentes). 
 

IV – Entidades com representação legal no CMPC. 
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V – Integrantes da Comissão Técnica e Comissão de Análise constituídas para 
análise e gestão do PROMIFIC no ano vigente. 
 

VI – Pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com o PROMIFIC e outros 
programas e editais financiados pelo Fundo Municipal de Cultura desde a sua 
criação pela Lei Municipal 5.834, de 10 de novembro de 1997. 
 

VI - Pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a Fazenda Municipal, 
Estadual ou Conjunta-Federal; com a Justiça Trabalhista; ou com o FGTS (este último 
se aplica apenas a CNPJ e CEI). 
 
Parágrafo Único - Aos membros do CMPC, da Comissão Técnica e das Comissões de 
Análise, no ano vigente, é vedada a participação no referido Programa, tanto na 
categoria de proponente como na de prestador de serviço. 
 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
3.1 - O período para inscrição de projetos neste edital é de 21 de outubro de 2020 
até às 23h59 de 20 de novembro de 2020, devendo ser respeitados os 
procedimentos estabelecidos por este edital, exclusivamente pelo site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.  
 
3.2 – Fica limitada a inscrição de apenas 01 (um) projeto por proponente. 
 
3.3 - No caso de pessoa jurídica incumbe ao representante legal a inscrição. 
  
3.4 - Para fins de verificação na análise prévia dos projetos serão consideradas como 
mesmo proponente a pessoa física e a pessoa jurídica, quando seus proprietários, 
sócios, diretores ou representantes legais tiverem projetos inscritos em seu nome 
como pessoa física. 
 
3.5 - O proponente deverá fazer o preenchimento completo do formulário online e 
também de todos os itens constantes na Ficha de Inscrição e modelos de currículos 
e planilha orçamentária, anexando documentos e demais conteúdos exigidos pelo 
edital. 
 

3.5.1 – A Ficha de Inscrição, o modelo de currículo e o modelo de planilha 
orçamentária não poderão ter seu layout alterado em nenhuma hipótese, 
cabendo ao proponente a obrigação de seu preenchimento da forma como 
estiverem disponibilizados para edição e de acordo com as indicações constantes, 
como as informações solicitadas e os números máximos e mínimos de caracteres 
(com espaçamento) exigidos. No caso de itens que não se aplicam ao projeto, 
deverá conter a indicação ‘Não se aplica’ no campo. A alteração dos arquivos ou 
não preenchimento correto causará a imediata desclassificação do proponente. 
 
3.5.2 - O proponente deverá anexar a Ficha de Inscrição, os currículos, a planilha 
orçamentária e os documentos obrigatórios correspondentes ao Anexo II (que 
serão analisados na primeira etapa do processo, de análise prévia) e ao Anexo III 
(que compõem a análise técnica e de mérito pelas comissões técnicas). 
 
3.5.3 - Toda a documentação deverá ser digitalizada de forma legível e, quando 
for o caso, frente e verso, devendo ser observado o prazo de validade no momento 
da inscrição. 
 
3.5.4 - Os documentos e conteúdos obrigatórios para anexação deverão respeitar 
as especificações técnicas exigidas. 

 
3.6 - É reservado à FMC o direito de exigir, a qualquer momento, a apresentação do 
documento original. 
 
3.7 - O ato de inscrição dos projetos implica na aceitação do estipulado neste edital, 
seus anexos e nas demais normas que o integram. 
 
 
4 - DO PROJETO 
4.1 - O projeto inscrito deverá contemplar obrigatoriamente: 
 

- Uma categoria, conforme item 1.4; 
- Uma área cultural, conforme Anexo I; 

 
4.2 - No caso de o projeto contemplar mais de uma área cultural, o proponente 
deverá optar pela área cultural principal de atuação. 
 
4.3 - Caso o projeto utilize recursos complementares oriundos de fontes diversas ao 
PROMIFIC, eles deverão ser informados no formulário de inscrição. 
 
4.4 - Não poderão ser custeadas com os recursos originários do incentivo fiscal no 
âmbito do PROMIFIC as seguintes despesas: 
 

4.4.1 -  Coordenação e captação, que somadas sejam superiores a 15% 
(quinze por cento) do valor aprovado para o projeto, sendo que, cada uma delas, 
individualmente, não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento). 
  
4.4.2 - Honorários para elaboração do projeto; 
 
4.4.3 - Divulgação e comercialização que, somadas, ultrapassem o limite de 20% 
(vinte por cento) do orçamento total aprovado para o projeto; 
 
4.4.4 - Qualquer tipo de pagamento ao incentivador ou ao seu representante, 
assim como pagamento de despesas com passagem, hospedagem e alimentação 

de funcionários do incentivador, de seu representante ou de pessoa contratada 
por ele; 
 
4.4.5 - Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 
espécie de remuneração a servidores da FMC; 
 
4.4.6 - Para fins de otimização de recursos deste edital, profissionais (pessoa 
física ou jurídica) não poderão ser remunerados por mais de 03 (três) funções 
em um mesmo projeto; 
 
4.4.7 - Despesas com tarifas telefônicas e postais; 
 
4.4.8 - Despesas pessoais, como cigarros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
vestuários, serviços médicos; 
 
4.4.9 - Despesas com aquisição de material permanente somente serão aceitas 
no caso em que o valor de aquisição seja comprovadamente menor do que o 
valor para a locação. Neste caso, ao término do projeto o proponente deverá 
doar o bem para a FMC ou, com a anuência desta, para uma instituição pública 
municipal, com a comprovação apresentada na prestação de contas do projeto; 
 
4.4.10 - Despesas de serviço para a realização de coquetel, brunch e demais 
serviços de buffet oferecidos ao público. 

 
4.5 - Os proponentes deverão zelar pelo bom nome das instituições envolvidas e, 
obrigatoriamente, incluir em todo material promocional (impresso, virtual e 
audiovisual), e no(s) produto(s) cultural(is) resultante(s) do projeto, as logomarcas 
do PROMIFIC, do Município, da FMC e do CMPC. O nome/logomarca do incentivador 
poderá constar no material de divulgação, bem como de apoiadores, parceiros e 
produtores. 
 
4.6 - Além da inserção das logomarcas, o proponente também deverá, 
obrigatoriamente, mencionar em suas peças de divulgação em mídias eletrônicas 
e/ou digitais (rádio, TV, internet) e em seus espetáculos (na abertura e/ou no 
encerramento), a expressão: “PROJETO REALIZADO COM O APOIO DO PROMIFIC - 
PMPG - FMC – CMPC”. 
 
4.7 - Todos os materiais de divulgação devem ser enviados para aprovação prévia 
para o e-mail fmcpg@hotmail.com. O prazo para análise é de 5 (cinco) dias úteis. Em 
caso de período eleitoral, a aplicação das logomarcas seguirá as orientações 
determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para o pleito, que serão 
divulgadas aos proponentes. 
 
4.8 - A alteração de integrantes da equipe principal executora do projeto só será 
permitida após a análise e aprovação do CMPC, salvo se comprovado motivo de força 
maior. 
 
4.9 - Os demais membros que não integrem a equipe principal poderão ser 
substituídos independente de análise e prévia aprovação do CMPC. 
 
4.10 - Caberá exclusivamente aos proponentes a responsabilidade pela legalidade 
da utilização dos elementos artísticos discriminados nos respectivos projetos, 
atendendo em especial às disposições da Lei Federal nº. 9.610/1998, pertinente aos 
direitos de autor, isentando o Município e a FMC de qualquer ônus nesse sentido. 
 
4.11 - Os projetos deverão ser concluídos no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir da emissão do Certificado de Aprovação, sendo que não 
haverá, em hipótese alguma, prorrogação de prazo para a conclusão. 
 
4.12 - O relatório final do projeto e a prestação de contas dos recursos obtidos por 
meio do PROMIFIC deverão ser entregues pelo proponente à FMC, de acordo com o 
modelo disponibilizado e normas do Manual de Prestação de Contas, no prazo 
máximo e improrrogável de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 
encerramento da execução do projeto, conforme cronograma de atividades. 
 
4.13 - Todo proponente, no momento da prestação de contas, deverá acrescentar 03 
(três) volumes do resultado/produto/documento para compor a memória do 
PROMIFIC. 
 
4.14 - Deverá ser utilizado 100% (cem por cento) do valor do incentivo fiscal a 
projetos culturais que utilizem mão-de-obra artística e técnica local, salvo em 
projetos cujas características de produção não possam ser realizadas por pessoas 
físicas ou jurídicas domiciliadas no Município, mediante justificativa que deverá ser 
incluída em campo próprio na Ficha de Inscrição. 
 
4.15 – Não serão aceitos projetos que evidenciem a intenção de promover a difusão 
de ideologias discriminatórias ou que promovam discurso de ódio, sendo que esta 
avaliação será feita pela Comissão de Análise e possível desclassificação decidida 
pelo CMPC. 
 
  
5 – DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 
5.1 - Qualquer alteração do projeto original aprovado só poderá ser feita mediante 
comunicação oficial e aprovação prévia pelo CMPC. 
 
5.2 - O projeto cultural só poderá ser iniciado quando a captação atingir 50%. Caso 
o valor captado não atinja 100%, o proponente poderá solicitar, ao CMPC, o 
redimensionamento do projeto, desde que garanta a execução do produto principal 
a partir da apresentação de um novo plano de trabalho compatível com os recursos 
captados. 
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5.3 - Ao proponente é obrigatória a indicação de um substituto para o projeto, 
devendo ser domiciliado em Ponta Grossa e figurar como participante efetivo do 
projeto, cujo currículo e função a ser executada estejam evidenciados na inscrição. 
O substituto assumirá o lugar do empreendedor nas hipóteses de falecimento, 
incapacidade civil absoluta ou caso o proponente não seja localizado após diversas 
tentativas. 
 
5.4 - É autorizado ao proponente o remanejamento de até 20% (vinte por cento) do 
valor do projeto entre as rubricas aprovadas, justificada tal alteração na prestação 
de contas. 
 

5.4.1 - Acima do percentual de 20%, o proponente deverá solicitar o 
remanejamento ao CMPC, justificando a medida.  
 
5.4.2 - A criação de novas rubricas orçamentárias só poderá acontecer mediante 
autorização do CMPC. 

 
5.5 - O proponente poderá desistir da execução do projeto aprovado apenas antes 
de iniciar a produção. Neste caso, deverá pedir o arquivamento da proposta junto à 
FMC. 
 
 
6 - DO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
6.1 - O custeio do serviço de captação de recursos, com recurso originário do 
incentivo fiscal no âmbito do PROMIFIC não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total captado pelo projeto. 
 
 
7 – DA DISTRIBUIÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO E CONTRAPARTIDAS 
7.1 - Todo projeto cultural inscrito neste edital, que tenha previsão de público 
pagante ou comercialização de produtos, deverá conter em seu plano de 
distribuição/comercialização: 
 

- O quantitativo de ingressos ou produtos culturais; 
- O custo unitário dos ingressos ou produtos culturais; 
- A previsão da receita a ser arrecadada. 

 
7.2 - Na hipótese prevista no item 7.1, os preços de comercialização de produtos ou 
de ingressos deverão ser estipulados visando à democratização do acesso, devendo 
ser observada a gratuidade e/ou a venda de ingressos a preços populares. 
 
7.3 – Em caso de projetos que não resultem em produtos ou serviços de tão fácil 
acesso ao público, estes deverão prever contrapartidas sociais, que farão parte dos 
critérios de avaliação. 
 
 8 - INSCRIÇÃO DA PROPOSTA – ANÁLISE PRÉVIA 
8.1 - Os projetos enviados no período indicado deste edital serão submetidos à 
análise prévia a ser realizada por servidores da FMC integrantes da Comissão 
Técnica designada, e consistirá na verificação do atendimento às exigências deste 
edital. 
  
8.2 - Não serão habilitados em análise prévia projetos: 
 

a) Que não tenham respeitado o limite de inscrição de projetos por CNPJ ou CPF. 
 
b) Que tenham deixado de anexar a documentação obrigatória solicitada no 
Anexo II e Anexo III, observando o limite do sistema para o envio de arquivos em 
extensão jpg ou pdf de até 5MB. 
 
c) Que não tenham realizado o preenchimento ou que tenham preenchido de 
modo incompleto a Ficha de Inscrição ou não tenham anexado corretamente os 
documentos exigidos. 
 
d) Que esteja inadimplente com editais do Fundo Municipal de Cultura, 
gerenciados pelo CMPC. 

 
8.3 - O resultado desta etapa será publicado no Diário Oficial e disponibilizado em 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
 
8.4 - Os projetos que atenderem todas as exigências serão habilitados e 
encaminhados para a etapa de análise técnica e de mérito. 
  
8.5 - Os projetos de proponentes desclassificados poderão apresentar recurso em 
forma de ofício impresso e dirigido ao presidente da FMC em um prazo de 07 (sete) 
dias corridos a contar da publicação do resultado desta etapa em Diário Oficial. 
 
8.6 - Após a análise dos recursos referentes à análise prévia, a FMC publicará o 
resultado no Diário Oficial e o disponibilizará em 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
 
 
9 - DO PROCESSO SELETIVO 
9.1 – A avaliação técnica e de mérito será de caráter eliminatória, realizada pela 
Comissão de Análise indicada pelo CMPC e FMC. 
 
9.2 - Será impedido de participar como membro da Comissão Técnica e da Comissão 
de Análise cônjuge e/ou companheiro e parentes por consanguinidade ou afinidade 
até o terceiro grau do proponente e/ou integrantes do projeto. 
 
9.3 - Cada membro que compõe a Comissão de Análise receberá os projetos 
classificados e avaliará individualmente os conteúdos, de acordo com os critérios e 

parâmetros estabelecidos neste edital, pontuando cada projeto e emitindo parecer 
técnico. 
 
9.4 - Serão aprovados os projetos que atinjam na sua pontuação final o mínimo de 
70% (setenta por cento) do total de pontos possíveis na soma dos critérios de 
análise técnica e de mérito. 
 
9.5 - A pontuação final será a soma das notas atribuídas pelos 03 (três) componentes 
da Comissão de Análise. 
 
9.6 – A homologação final do resultado será feita pelo CMPC, levando em 
consideração também os previstos nos itens 1.8 e 1.9 deste edital. 
 
9.7 - Às Comissões de Análise e Técnica é reservado o direito de realizar, a qualquer 
momento, por si ou por meio de assessoria técnica, diligências, no sentido de 
verificar a consistência dos dados informados pelos proponentes. 
 
 
10 - DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO DE PROJETOS 
10.1 - Os critérios de pontuação adotados pela Comissão de Análise dos projetos 
serão os descritos a seguir, observados os parâmetros contidos no Anexo IV. 
 

- Relevância, mérito e clareza do projeto – até 30 pontos. 
- Caráter inovador e/ou de continuidade do projeto – até 20 pontos. 
- Descentralização e ações de contrapartida social – até 15 pontos. 
- Currículo do proponente e equipe principal – até 15 pontos. 
- Adequação orçamentária e viabilidade de execução – até 10 pontos. 
- Atendimento ao contido no Plano Municipal de Cultura – até 10 pontos. 

  
10.2 - No âmbito da análise técnica e de mérito não poderá haver empate na 
pontuação final concedida aos projetos, sendo que o desempate será feito mediante 
a comparação, em escala decrescente de prioridade, considerando: 1º - Relevância, 
mérito e clareza do projeto; 2º - Caráter inovador e/ou de continuidade do projeto;  
3º - Descentralização e ações de contrapartida social; 4º - Currículo do proponente 
e equipe principal; 5º - Adequação orçamentária e viabilidade de execução; 6º - 
Atendimento ao contido no Plano Municipal de Cultura; 7º - Sorteio. 
 
10.3 - Entende-se por descentralização a capacidade do projeto proposto tornar-
se acessível à diversidade de públicos, de agentes culturais envolvidos e de espaços 
geográficos da cidade, assim como o potencial de atendimento a demandas de 
públicos excluídos, minorias, populações em vulnerabilidade social, educacional e 
econômica, além do alcance de públicos e agentes culturais não contemplados pelas 
ações já disponibilizadas pelo poder público e pelo mercado. 
 
 
 
11 - DO RESULTADO E DOS RECURSOS 
11.1 - Caberá recurso ao resultado, que deverá ser dirigido ao presidente do CMPC, 
no prazo de até 03 (três) dias corridos, contados da divulgação do resultado. 
 
11.2 - Os pedidos de recursos deverão ser objetivamente fundamentados e 
entregues em formato impresso na FMC. 
 
11.3 - Serão aceitos somente recursos relativos a erros formais ou de 
procedimentos, sendo vedada a inclusão de documentos, anexos ou informações que 
deveriam constar originalmente no projeto inscrito. 
 
11.4 – O CMPC terá o prazo de até 5 (cinco) dias para análise dos recursos. 
 
11.5 - O resultado acerca dos recursos será publicado no Diário Oficial e 
disponibilizado em www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.  
  
11.6 - A interposição de pedidos de recursos, consoante o previsto nos itens 
anteriores, terá efeito suspensivo em relação ao resultado anteriormente publicado. 
 
11.7 - O deferimento dos recursos não produz direito adquirido à classificação ou 
aprovação, visto que tal situação depende da pontuação final obtida nos projetos e 
da deliberação do CMPC. 
 
11.8 - Caso do deferimento dos recursos decorra a classificação e/ou aprovação de 
projeto anteriormente desclassificado ou não aprovado, serão procedidas 
publicações adicionais ao resultado retificando o seu conteúdo. 
 
11.9 - Após a conclusão, em caráter definitivo, acerca de todos os recursos, será 
publicado o resultado final deste edital, no Diário Oficial e disponibilizado em 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
 
 
12 - DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
12.1. Após ser publicado o resultado final, será emitido o Certificado de Aprovação, 
pertinente a cada projeto aprovado, no qual constarão a identificação do 
proponente, o título e a área do projeto, as datas de aprovação e de encerramento e 
o valor autorizado para captação junto aos incentivadores. 
 
12.2 – Para efetivar o contrato, será lavrado um Termo de Cooperação Cultural e 
Financeira, contendo obrigações, vigências, penalidades, prestações de contas, entre 
outras questões, bem como o agente que irá fiscalizar a parceira, conforme minuta 
constante no Anexo V deste edital, que deverá ser assinado pelo proponente, pelo 
substituto, pelo fiscal de contrato e pelo presidente da Fundação Municipal de 
Cultura. 
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12.3 - Após o recebimento do Certificado de Aprovação e assinatura do Termo de 
Cooperação Cultural e Financeira, o proponente deverá indicar uma conta bancária 
(nova ou que esteja zerada) exclusiva para recebimento e movimentação financeira 
dos recursos provenientes do PROMIFIC ao projeto aprovado, não podendo, em 
hipótese alguma, ser utilizada para qualquer outra finalidade. 
 
12.4 - O tipo de conta a ser aberta será de responsabilidade e avaliação de cada 
proponente, considerando facilidades de movimentação e tarifas bancárias geradas. 
 
12.5 - As tarifas bancárias geradas no decorrer do projeto serão de responsabilidade 
do proponente. 
 
12.6 - O nome da conta bancária deverá conter o nome completo do proponente. 
 
12.7 - O documento de abertura da conta bancária deverá ser entregue à FMC para 
devido cadastramento e autorização para início da captação de recursos. 
 
12.8 - A movimentação bancária só poderá ser iniciada quando a captação atingir 
50% do valor aprovado e com a autorização da FMC a partir da aprovação do 
redimensionamento do projeto pelo CMPC. 
 
12.9 - Enquanto não estiverem sendo utilizados, os recursos deverão permanecer 
em aplicação de baixo risco na conta bancária do projeto, afim de que gerem 
rendimentos. 
 
12.10 - Para entrega da prestação de contas, o proponente deverá apresentar o 
documento de encerramento da conta bancária, bem como extratos de 
movimentação e rendimentos mês a mês desta conta, desde o início de sua abertura. 
 
12.11 - O proponente terá como prazo para a captação até março de 2022.  
 
12.12 - Os recursos não utilizados pelo proponente na execução do projeto, 
acrescidos de sua aplicação, deverão ser transferidos para a conta do Fundo 
Municipal de Cultura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados após a 
sua conclusão ou mediante a expiração do prazo de captação. 
 
 
13 – DOS CERTIFICADOS DE INCENTIVO 
13.1 - Cabe ao proponente do projeto comunicar à FMC cada captação de recurso 
através de formulário online próprio, contendo todos os dados do patrocinador, 
bem como extrato comprovando o depósito identificado e o número de inscrição do 
imóvel para qual deseja a dedução fiscal do IPTU. 
 
13.2 - O imóvel indicado deverá estar obrigatoriamente no mesmo CPF ou CNPJ do 
patrocinador, para que o mesmo possa utilizar o incentivo fiscal. 
 
13.3 - Após receber o comunicado de patrocínio, a FMC solicitará a emissão do 
Certificado de Incentivo à Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
13.4 - O Certificado de Incentivo terá validade de 02 (dois) anos a partir da sua data 
de emissão. 
 
13.5 - O Certificado de Incentivo não poderá ser utilizado para abater débitos 
anteriores à sua data de emissão e é intransferível e de uso exclusivo do 
patrocinador. 
 
 
14 – DOS PAGAMENTOS 
14.1 - Qualquer pagamento só poderá ser feito após a emissão, pelo fornecedor, de 
nota fiscal, RPA ou documento fiscal correspondente. 
 
14.2 - Os pagamentos deverão ser feitos, obrigatoriamente, através de transferência 
bancária, cheque ou cartão de débito, exclusivamente em benefício do fornecedor 
que emitir a nota fiscal, RPA ou documento fiscal correspondente. 
 
14.3 - É de responsabilidade do proponente o desconto e o recolhimento de todas as 
taxas e tributos incidentes sobre a nota fiscal, RPA ou documento fiscal 
correspondente. 
 
14.4 - Na nota fiscal, RPA ou documento fiscal correspondente deverá constar o 
serviço ou produto conforme descrito na planilha orçamentária, bem como os dados 
completos do proponente, o nome do projeto e seu respectivo número de 
identificação no PROMIFIC. 
 
Parágrafo Único: Entende-se por dados completos, as seguintes informações: 
 I – Pessoa física: nome completo do proponente, CPF e endereço completo; 
 II – Pessoa jurídica: razão social, CNPJ, endereço completo e inscrição 
municipal e estadual, se houver. 
 
 
15 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO FINAL 
15.1 - Os projetos aprovados deverão ser objeto de prestação de contas dos recursos 
recebidos, devendo ser observado o Manual de Prestação de Contas disponibilizado. 
 
15.2 - A entrega do relatório final e da prestação de contas deverá ser feita no prazo 
de até 30 (trinta) dias após o encerramento da execução do projeto, conforme 
cronograma de atividades, em formato digital (em PDF) e impresso, encadernado e 
colorido, à FMC. 
 
15.3 - A prestação de contas deverá conter: 
 I – Relatório financeiro; 
 II – Relatório de execução do objeto; 

 III – Relatório de comunicação; 
 IV – Produto resultante do projeto ou registros do objeto executado; 

V - Registros fotográficos e/ou vídeo. 
 
15.4 - O CMPC terá até 120 (cento e vinte) dias para avaliar a prestação de contas e 
poderá, a qualquer momento, solicitar mais informações ao proponente. 
 
 
 
16 - DAS PENALIDADES 
16.1 – Os proponentes que não cumprirem com os dispostos neste edital poderão 
receber as seguintes penalidades: 
 a) Advertência escrita; 

b) Devolução do montante incentivado; 
c) Multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo recebido; 
d) Inabilitação para apresentação de projetos culturais ao PROMIFIC 

pelo prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos consecutivos. 
 

§ 1º - A pena de advertência escrita será aplicada em casos de descumprimento de 
prazos e recomendações administrativas, que não comprometam as finalidades e a 
execução do projeto. A aplicação de três advertências escritas inabilitará o 
proponente pelo prazo de 1 (um) ano. 
 
§ 2º - A pena de devolução do montante incentivado será aplicada em casos de não 
observância do previsto nos itens 5, 14, 15 e seus respectivos parágrafos do Edital 
011/2020. 
 
§ 3º - A pena de multa de até 2 (duas) vezes o valor de incentivo recebido será 
aplicada em casos de desvio de finalidade ou objeto, utilização de recursos em 
desconformidade com as finalidades do projeto e ações que comprometam a 
execução e alcance dos objetivos estabelecidos no projeto. 
 
§ 4º - A pena de inabilitação para apresentação de projetos culturais pelo prazo de 
5 (cinco) anos consecutivos será aplicada cumulativamente às hipóteses em que 
forem aplicadas as penas de devolução do montante incentivado ou de multa de até 
2 (duas) vezes o valor do incentivo recebido. 
 
§ 5º - As sanções descritas serão aplicadas através de Resolução. Os documentos que 
compõem o projeto e a Resolução serão encaminhados à Procuradoria Geral do 
Município, para que sejam tomadas as providências legais. 
 
16.3 - As penalidades previstas no item 16.1 não isentam o proponente de outras 
restrições ou sanções cíveis e administrativas interpostas pelo Órgão Gestor 
Municipal de Cultura. 
  
 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 Os projetos de edição de livro, CD e DVD deverão obrigatoriamente prever a 
entrega de 10% (dez por cento) da tiragem à FMC, que fará uso e distribuição 
gratuita a seu critério. 
 
17.2 - Todas as informações prestadas na apresentação do projeto estarão sujeitas 
à comprovação. 
 
17.3 - Serão de responsabilidade do proponente: 
 

- Todas as despesas decorrentes de sua participação no programa. 
- A veracidade das informações e dos documentos apresentados e sua 

comprovação, quando solicitada. 
- A guarda de cópia do projeto, dos documentos e de todos os anexos. 
- O acompanhamento das informações oficiais publicadas no Diário Oficial e 

disponibilizadas no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
- A atualização cadastral junto à Comissão Técnica da FMC, bem como o 

acompanhamento e respostas a e-mails enviados. 
- O gerenciamento de recursos de restrição de recebimento de e-mails 

(filtros, anti- spam etc.) que impeçam o recebimento de e-mails enviados pela FMC. 
 
17.4 - Constitui ônus dos proponentes a obtenção das liberações necessárias junto 
aos órgãos competentes, como Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e 
Diversões (SATED), Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná (SIAPAR), 
Associação de Vídeo e Cinema do Paraná (AVEC), Sociedade Brasileira de Autores 
Teatrais (SBAT), Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS), Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (SINDCINE) e outros órgãos; assim 
como autorização(ões) do(s) autor(es) e outros, conforme especificidade do projeto, 
apresentando a documentação comprobatória junto com o relatório final e a 
prestação de contas do projeto. 
 
17.5 – No caso de obras de domínio público, a informação deve constar na Ficha de 
Inscrição. 
 
17.6 – O Município e a FMC, quando os motivos de ordem técnica não lhe forem 
imputáveis, não se responsabiliza, no ato da inscrição, por falhas ou 
congestionamento de linhas de comunicação, indisponibilidade de internet ou 
interrupção de conexão que não detenha controle direto ou indireto, ou, ainda, por 
informação perdida, incompleta, inválida ou corrompida, problema de ordem 
técnica no computador, rede hardware utilizada pelo usuário ou outros fatores que 
impossibilitem a inscrição do projeto. 
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17.7 - O proponente é responsável por manter ativos e acessíveis durante o período 
de avaliação do projeto os links de acesso indicados, sob pena de desclassificação 
em caso contrário. 
 
17.8 - Os proponentes são os únicos responsáveis pelo ônus decorrente da 
apresentação de projetos incompletos, campos não preenchidos, falta de 
documentação e informação obrigatória ou outra falha que implique na não 
inscrição ou aprovação do projeto. 
 
17.9 - É de responsabilidade do proponente a ampla divulgação do seu projeto a fim 
de assegurar o público participante, bem como a comunicação de atividades com 
antecedência à FMC para inserção na Agenda Cultural do Município. 
 
17.10 – A FMC, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar este 
edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos 
interessados ou a terceiros, sob qualquer fundamento de direito. 
 
17.11 - Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pelo e-mail 
fmcpg@hotmail.com. 
 
17.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela FMC e CMPC, segundo as respectivas 
competências. 
 
 

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

FERNANDO RÖHNELT DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 

EDITAL 011/2020
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC

ANEXO I
ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAIS

ARTES CÊNICAS – TEATRO, CIRCO E DANÇA
1 PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULO
2 CIRCULAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TEMPORADA DE ESPETÁCULO
3 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

4 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIENTÍ-
FICAS, ARTÍSTICAS)

5 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
6 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
7 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
8 PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS 
9 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

ARTES VISUAIS

1 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

2 PRODUÇÃO DE VIDEOARTE E PERFORMANCE
3 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO
4 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
5 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
6 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
7 PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
8 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

AUDIOVISUAL

1 PRODUÇÃO DE OBRAS INÉDITAS DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM ARTÍSTI-
CAS E PILOTOS DE SÉRIES DE TV

2 PROGRAMA CULTURAL RADIOFÔNICO, TELEVISIVO, PODCAST E/OU WEBTV ARTÍS-
TICOS

3 DISTRIBUIÇÃO DE FILMES DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM, CONSTITUIÇÃO 
DE REDES, CIRCUITOS E PORTAIS DE DIFUSÃO ARTÍSTICOS

4 RESTAURAÇÃO E DIFUSÃO DE FILMES DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
5 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO.

6 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

7 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
8 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
9 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

10 PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS, ROTEIROS E IMPRESSOS
11 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

LITERATURA, LIVRO E LEITURA
1 PUBLICAÇÃO: LIVROS, E-BOOKS E AUDIOLIVROS
2 AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA
3 EDIÇÃO DE PERIÓDICOS E IMPRESSOS
4 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

5 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

6 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
7 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
8 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
9 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

MÚSICA
1 PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS INÉDITOS
2 CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS

3 PRODUÇÃO FONOGRÁFICA, CD, DVD, VINIL E OUTRAS MÍDIAS
4 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

5 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

6 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
7 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
8 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
9 PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS

10 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

1 RESTAURAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS, 
ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, ARQUIVÍSTICOS, ARTÍSTICOS E MUSEOLÓGICOS

2 ELABORAÇÃO DE PROJETO E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS E INTEGRADOS

3 INVENTÁRIO, PESQUISA E DIAGNÓSTICOS REFERENTES AO PATRIMÔNIO MATERIAL 
(MÓVEL E IMÓVEL), IMATERIAL E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

4 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

5 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

6 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
7 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
8 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
9 PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS

10 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

POVOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E CULTURAS POPULARES
1 CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS
2 AÇÕES EDUCATIVAS DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

3 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

4 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
5 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES
6 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
7 PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
8 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

______________________________________________________________________________
EDITAL 011/2020

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC
ANEXO II

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
PESSOA FÍSICA

RG ou outro documento oficial com foto
CPF
Comprovante de residência em nome do proponente (contrato de aluguel, fatura de água, luz 
ou boleto) ou comprovante de residência em nome de outra pessoa, com carta de co-residência 
assinada pelo responsável.
CND Conjunta Federal: www.receita.fazenda.gov.br
CND Estadual: www.fazenda.pr.gov.br
CND Municipal (Ponta Grossa): http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br/

PESSOA JURÍDICA
Cópia do CNPJ ou Certificado de MEI
Ato constitutivo da pessoa jurídica (contrato social, estatuto, ata, registro do microempreendedor 
individual ou equivalente) e suas alterações constando em seus objetivos e finalidades a realiza-
ção de atividades culturais e artísticas
Ata da eleição da diretoria em exercício, se couber
RG ou outro documento oficial com foto do responsável legal
CPF do responsável legal
Comprovante de residência em nome da empresa (contrato de aluguel, fatura de água, luz ou 
boleto)
CND Conjunta Federal: www.receita.fazenda.gov.br
CND Estadual: www.fazenda.pr.gov.br
CND Municipal (Ponta Grossa): http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br/
CND Trabalhista: www.tst.jus.br/certidao
Certificado de Regularidade FGTS: https://consulta-crf.caixa.gov.br/ 
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ANEXO III 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - ANÁLISE DE MÉRITO 

 

ARTES CÊNICAS 
 

Categoria 
PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULO DE ARTES CÊNICAS 

 
1 

Tema, objeto, texto (integral ou resumo) e/ou argumento da criação. Em se 
tratando de texto a ser criado no processo de realização do projeto, apresentar 
metodologia pretendida para sua criação, finalização e proposta estética. 

2 Propostas e/ou croquis para os aspectos visuais da cena. 

3 Informações e/ou documentos que indiquem o(s) local(ais) de realização do 
projeto, condicionados à entrega do Certificado de Aprovação. 

4 Liberação de direitos autorais cedidos pelo titular (autor ou editor, em caso de texto 
existente), condicionada à entrega do Certificado de Aprovação. 

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: produtor, 
diretor artístico, coreógrafo etc. 

6 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor artístico, 
coreógrafo etc. 

 
 

Categoria 
CIRCULAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TEMPORADA DE ESPETÁCULO 

1 Texto ou roteiro. 

2 Descrição do espetáculo (uso do espaço, recursos técnicos, cenográficos, de 
iluminação, trilha sonora, figurino, caracterização, entre outros). 

3 Histórico do espetáculo (locais, público, participação em festivais). 
4 Vídeo do espetáculo na íntegra. 
5 Material gráfico e de mídia. 
6 Características do(s) local(is) previstos para as apresentações, se houver. 

 

7 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: 
produtor, diretor, elenco principal, diretor musical, coreógrafo e/ou preparador 
corporal, cenógrafo, figurinista, criador do projeto de iluminação, conforme a 
proposta. 
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ANEXO III 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - ANÁLISE DE MÉRITO 

 

ARTES CÊNICAS 
 

Categoria 
PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULO DE ARTES CÊNICAS 

 
1 

Tema, objeto, texto (integral ou resumo) e/ou argumento da criação. Em se 
tratando de texto a ser criado no processo de realização do projeto, apresentar 
metodologia pretendida para sua criação, finalização e proposta estética. 

2 Propostas e/ou croquis para os aspectos visuais da cena. 

3 Informações e/ou documentos que indiquem o(s) local(ais) de realização do 
projeto, condicionados à entrega do Certificado de Aprovação. 

4 Liberação de direitos autorais cedidos pelo titular (autor ou editor, em caso de texto 
existente), condicionada à entrega do Certificado de Aprovação. 

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: produtor, 
diretor artístico, coreógrafo etc. 

6 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor artístico, 
coreógrafo etc. 

 
 

Categoria 
CIRCULAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TEMPORADA DE ESPETÁCULO 

1 Texto ou roteiro. 

2 Descrição do espetáculo (uso do espaço, recursos técnicos, cenográficos, de 
iluminação, trilha sonora, figurino, caracterização, entre outros). 

3 Histórico do espetáculo (locais, público, participação em festivais). 
4 Vídeo do espetáculo na íntegra. 
5 Material gráfico e de mídia. 
6 Características do(s) local(is) previstos para as apresentações, se houver. 

 

7 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: 
produtor, diretor, elenco principal, diretor musical, coreógrafo e/ou preparador 
corporal, cenógrafo, figurinista, criador do projeto de iluminação, conforme a 
proposta. 

2  

 

8 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor, elenco principal, diretor 
musical, coreógrafo e/ou preparador corporal, cenógrafo, figurinista, criador do 
projeto de iluminação, conforme a proposta. 

 
 

Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 

2 Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 
 

4 
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

 

5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais, dentre outros. 

6 Seleção de participantes: critérios para composição da comissão de seleção. 
7 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
8 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 

 

9 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 
- relatório de atividades. 

10 Plano de continuidade. 
 
 

Categoria 
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 

CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 
1 Conceito curatorial e formato. 

2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da 
proposta. 

3 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens. Em caso de instalação, enviar maquete virtual. 

4 Proposta metodológica para ação educativa. 

3  

 
5 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) 
exposto(s) e curador ou coordenador da mostra. 

6 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 

8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a 
intenção de empréstimo, se houver. 

 
 

Categoria 
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 

1 Critérios de seleção do material a ser digitalizado. 
2 Relação das obras a serem digitalizadas. 
3 Amostragem do material a ser digitalizado. 

4 Processos a serem utilizados, tendo em vista as diferentes tipologias do 
suporte. 

5 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital. 
6 Autorização do(s) autor(es) ou titular(es) dos direitos autorais. 

7 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

8 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

9 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, quando couber. 
 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 

2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da 
proposta. 

3 Indicativos da programação e participações planejadas. 
4 Duração e carga horária. 
5 Indicação de público-alvo e estimativa de público participante. 
6 Critérios de seleção, se houver. 
7 Comissão de seleção, se houver. 

4  

 

8 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 
- relatório de atividades. 

 

9 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre 
outros. 

 

10 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
 

Categoria 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 

CULTURAIS 

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor musical e/ou artístico, e artistas integrantes. 

 
2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: diretor 
e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas integrantes. 

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico 
ou entidade cultural. 

5 Materiais de divulgação do grupo ou entidade cultural. 
6 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja. 

 
Categoria 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS 
1 Texto integral ou parcial. 

 
2 

Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e 
quantidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: 
largura, comprimento. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 

5 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi 
realizada a pesquisa, no caso de periódico científico. 

6 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto e/ou imagens), editor e revisor. 

2 

 

 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
participantes do projeto: autor (texto e/ou imagens), editor e revisor. 

8 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

9 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 

 
10 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
Categoria 

SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 
1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Proposta metodológica a e/ou critérios de seleção, se houver. 

 

4 

Caso haja edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es). 

 
5 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
6 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais. 

 

 

ARTES VISUAIS 
 

Categoria 
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 

CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 
1 Conceito curatorial e formato. 

2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da 
proposta. 

3 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens. 
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3 

 

 

 
4 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) 
exposto(s) e curador ou coordenador da mostra. 

5 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

6 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 

7 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a 
intenção de empréstimo, se houver. 

 

Categoria 
PRODUÇÃO DE VIDEOARTE E PERFORMANCE 

1 Roteiro com previsão de estrutura. 
2 Gravação da música, se houver. 

 

3 

Informações adicionais referentes à cenografia, figurino, efeitos especiais e 
digitais, estudo de locações, pesquisa histórica, trilha sonora e/ou outros 
esclarecimentos julgados convenientes que possam acrescentar dados sobre a 
proposta. 

4 Clipping de trabalhos anteriores do proponente e outros integrantes do projeto. 

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: 
artista(s), dentre outros, em conformidade com o projeto. 

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela 
identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra. 

 
 

Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 
 

4 
Indicação e currículo da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

 

5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais, dentre outros. 

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 

4 

 

 

 

8 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

9 Plano de continuidade, se houver. 
 

Categoria 
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 

1 Critérios de seleção do material a ser digitalizado. 
2 Relação das obras a serem digitalizadas. 
3 Amostragem do material a ser digitalizado. 

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

6 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver. 
 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 

2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da 
proposta. 

3 Indicativos da programação e participações planejadas. 
4 Critérios de seleção, se houver. 
5 Comissão de seleção, se houver. 
 

6 
Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição (ões) anterior(es); 

 

7 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre 
outros. 

 

8 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: curador(es), 
diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais. 

 
Categoria 

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS 

5 

 

 

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor e/ou artístico, e artistas integrantes. 

 
2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: diretor 
e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas integrantes. 

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico 
ou entidade cultural. 

5 Materiais de divulgação do grupo ou entidade cultural. 
6 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja. 

 
Categoria 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS 
1 Texto integral ou parcial. 

 
2 

Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e 
quantidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: 
largura, comprimento. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 

5 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi 
realizada a pesquisa, no caso de periódico científico. 

6 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto e/ou imagens), editor e revisor. 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
participantes do projeto: autor (texto e/ou imagens), editor e revisor. 

8 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

9 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 

 
10 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
 

Categoria 
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver. 

6 

 

 

4 Comissão de seleção, se houver. 
 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
6 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
7 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais. 

 

AUDIOVISUAL 
 

Categoria 
PRODUÇÃO DE OBRAS INÉDITAS DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM 

ARTÍSTICAS E PILOTOS DE SÉRIES DE TV 
1 Roteiro e argumento. 

 
 
 

2 

Para: 
OBRA DE FICÇÃO - Justificativa e abordagem do tema e argumento, sendo 
necessários roteiro literário e diálogos apenas para curtas-metragens. 
DOCUMENTÁRIO - Pesquisa/justificativa/abordagem do tema, 
indicação/estrutura (sustentação teórico-prática da ideia que se pretende 
comunicar). 
ANIMAÇÃO - Além dos itens previstos, se ficção ou documentário, apresentar 
storyboard de pelo menos três sequências. 

 
3 

Declaração ou termo de cessão de direitos do autor do roteiro, com autorização 
expressa para produção de obra audiovisual, caso o roteiro não seja de autoria do 
proponente. 

4 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: 
produtor, diretor e roteirista. 

5 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor e roteirista. 

 
 

Categoria 
PROGRAMA CULTURAL RADIOFÔNICO, TELEVISIVO, PODCAST E/OU WEBTV 

ARTÍSTICOS 

1 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: 
produtor, diretor e roteirista. 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.949 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 202014

7 

 

 

2 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor e roteirista. 

 Observações: os projetos não poderão contemplar a aquisição de espaços para a 
veiculação do programa. Ficam vedados programas religiosos e/ou políticos. 

 
 
 
 

Categoria 
DISTRIBUIÇÃO DE FILMES DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM, 

CONSTITUIÇÃO DE REDES, CIRCUITOS E PORTAIS DE DIFUSÃO ARTÍSTICOS 

1 Cópia da obra audiovisual a ser distribuída (no caso de projeto de distribuição); 
em formato digital caso a produção original tenha sido em película. 

2 Ação de distribuição planejada. 

3 Estratégias de mobilização e divulgação, com indicação de instituições, 
empresas e parceiros envolvidos. 

4 Proposta de difusão. 
5 Currículo do proponente. 

 
 

Categoria 
RESTAURAÇÃO E DIFUSÃO DE FILMES DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 

CULTURAL 
1 Relação das obras a serem digitalizadas. 
2 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver. 

3 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

4 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

5 Projeto de difusão/veiculação do acervo, definindo eventos e público-alvo. 
 
 

Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 

8 

 

 

 
4 

Indicação e currículo da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

 

5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais, dentre outros. 

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 

8 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

9 Plano de continuidade, se houver. 
 
 

Categoria 
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 

CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 
1 Conceito curatorial e formato. 

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens. 

3 Local e período da exposição. 
4 Proposta metodológica para ação educativa. 

 
5 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) 
exposto(s), responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra. 

6 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 

8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a 
intenção de empréstimo, quando couber. 

 
Categoria 

DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 
1 Relação das obras a serem digitalizadas. 
2 Amostragem do material a ser digitalizado. 

3 
Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, quando 
couber. 

9 

 

 

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

6 Projeto de difusão/veiculação do acervo digitalizado. 
 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Critérios de seleção, se houver. 
4 Comissão de seleção, se houver. 

 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

6 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre 
outros. 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
 

Categoria 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 

CULTURAIS 

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor artístico, e artistas integrantes. 

 
2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: diretor 
e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas integrantes. 

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo ou 
entidade cultural. 

5 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja. 
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Categoria 
PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS, ROTEIROS, IMPRESSOS E 

SIMILARES 
1 Texto integral ou parcial. 

 
2 

Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e 
quantidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: 
largura, comprimento. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 

5 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi 
realizada a pesquisa, no caso de periódico científico. 

6 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto e/ou imagens), editor e revisor. 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
participantes do projeto: autor (texto e/ou imagens), editor e revisor. 

8 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

9 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 

 
10 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
 

Categoria 
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver. 
4 Comissão de seleção, se houver. 

 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 

6 Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, director 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
7 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
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principais. 

 
 
 

LITERATURA, LIVRO E LEITURA 

 

Categoria 
PUBLICAÇÃO: LIVROS, E-BOOK E AUDIOLIVROS 

1 Texto integral. 
 

2 
Especificações técnicas e tipo de suporte: número de páginas; acabamento de 
capa e quantidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: 
largura, comprimento. Tempo de duração, para audiolivros. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 
5 Amostragem de gravações, se houver. 

6 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto, imagens e/ou músicas), editor e revisor. 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
participantes do projeto: autor (texto, imagens e/ou músicas), editor e 
revisor. 

8 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

9 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 

 

10 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação 

do projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book 

Number. 

 
 

Categoria 
AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 
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3 Relação de professores, tutores e curadores com os respectivos currículos 
resumidos. 

4 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curadoria, professores, palestrantes, 
tutores. 

 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 
 

 
Categoria 

EDIÇÃO DE PERIÓDICOS E IMPRESSOS 

1 Conceito editorial. 
2 Esboço e/ou características do conteúdo e do projeto gráfico. 

3 
Especificações técnicas: número de páginas; descrição do acabamento de capa; 
descrição do acabamento do miolo e formato. 

4 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor(es) 
de texto e/ou imagens do projeto, editor e revisor. 

5 
Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: autor(es) de texto e/ou imagens do projeto, 
editor e revisor. 

6 Em caso de periódico científico: carta de recomendação ou termo de compromisso 
com a instituição onde foi realizada a pesquisa. 

 
 

Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 
 

4 
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

 

5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais, dentre outros. 

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 
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8 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
9 Plano de continuidade, se houver. 

 
Categoria 

CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 
CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 

1 Conceito curatorial e formato. 

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens e em caso de instalação, enviar maquete virtual. 

3 Proposta metodológica para ação educativa. 

4 Currículo dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s), 
responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra. 

5 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

6 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 
 
 

Categoria 
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 

1 Relação das obras a serem digitalizadas. 
2 Amostragem do material a ser digitalizado. 
3 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital. 
4 

 
Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou  
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

6 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver. 
 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Critérios de seleção, se houver. 
4 Comissão de seleção, se houver. 
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5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

6 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre 
outros. 

 

7 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
 

Categoria 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 

CULTURAIS 

1 Currículo do proponente e da equipe: coordenação, diretor e/ou produtor 
executivo e artistas integrantes. 

 
2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: 
coordenação, diretor e/ou produtor executivo e artistas integrantes. 

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo ou 
entidade cultural. 

5 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, se houver. 
 
 

Categoria 
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver. 
4 Comissão de seleção, se houver. 

 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 
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6 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
7 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais. 

 
 

MÚSICA 
Categoria 

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS INÉDITOS 
1 Indicação do repertório a ser apresentado, com autoria. 
2 Rider técnico, mapa de palco e recursos técnicos da produção. 

3 Currículo dos responsáveis pela identidade do projeto: proponente, diretor 
musical e/ou artístico, diretor e/ou produtor executivo, principais músicos. 

4 Clipping de trabalhos anteriores do proponente, diretor musical e principais 
músicos. 

 
5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor musical e/ou artístico, principais músicos. 

6 Amostragem de gravações em áudio ou vídeo do trabalho do artista ou do grupo. 

 

Categoria 
CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS 

1 Indicação do repertório a ser apresentado, com autoria. 
2 Rider técnico, mapa de palco e recursos técnicos da produção. 

3 Amostragem de gravações em áudio ou vídeo do trabalho do artista ou do 
grupo. 

4 Currículo dos responsáveis pela identidade do projeto: proponente, diretor 
musical e/ou artístico, diretor e/ou produtor executivo, principais músicos. 

 
5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: diretor musical e/ou artístico, 
diretor e/ou produtor executivo, principais músicos. 

 
 

Categoria 
PRODUÇÃO FONOGRÁFICA – CD, DVD, VINIL E OUTRAS MÍDIAS 
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1 Indicação do repertório a ser registrado, com autoria, acompanhado, quando 
aplicável, de letras das músicas. 

2 Amostragem de gravações pré-produzidas das músicas que serão gravadas 
(demo), se houver. 

3 Registros de outro(s) trabalho(s) já realizado(s) pelo grupo ou artista do projeto, 
caso haja. 

 
4 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista 
ou grupo, diretor musical e/ou artístico, diretor e/ou produtor executivo, 
compositor e/ou arranjador e principais músicos. 

5 Clipping de trabalhos anteriores do grupo ou artista do projeto, diretor musical e 
principais músicos. 

 
6 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista ou grupo, diretor musical e/ou 
artístico, diretor e/ou produtor executivo e principais convidados. 

 
 

Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 
 

4 
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

 

5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais, dentre outros. 

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 

 

8 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 
 

9 Plano de continuidade, se houver. 
 
 

Categoria 
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 

CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 
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1 Conceito curatorial e formato. 

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens e em caso de instalação, enviar maquete virtual. 

 
3 

Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) 
exposto(s), responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra. 

4 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

5 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 
 

Categoria 
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 

1 Relação das obras a serem digitalizadas. 
2 Amostragem do material a ser digitalizado. 
3 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital. 

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado 

6 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver. 
 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 

2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da 
proposta. 

3 Indicativos da programação e participações planejadas. 
4 Critérios de seleção, se houver. 
5 Comissão de seleção, se houver. 

 

6 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

7 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
musical, artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, 
dentre outros. 
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8 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
Categoria 

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS 

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor musical e/ou artístico, e artistas integrantes. 

 
2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: diretor 
e/ou produtor executivo, diretor musical e/ou artístico, e artistas integrantes. 

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico 
ou entidade cultural. 

5 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja. 
 
 

Categoria 
PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS 

1 Partituras ou texto integral. 
 

2 
Especificações técnicas: número de páginas; acabamento de capa e quantidade de 
cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 

5 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi 
realizada a pesquisa, no caso de periódico científico. 

6 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto e/ou imagens), editor e revisor de texto e/ou musical. 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do 
projeto: autor (texto e/ou imagens), editor e revisor de texto e/ou musical. 

8 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

9 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 
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10 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
Categoria 

SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 
1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver. 
4 Comissão de seleção, se houver. 

 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

6 
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
musical, artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
7 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador (es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor musical, artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou 
artistas principais. 

 
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL 

 
Categoria 

RESTAURAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E 
INTEGRADOS, ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, ARQUIVÍSTICOS, ARTÍSTICOS E 

MUSEOLÓGICOS 
1 Listagem dos itens a serem restaurados. 

2 Histórico simplificado do(s) bem(ns), caracterizando sua importância para a 
história, a memória e a cultura ponta-grossense. 

3 Especificações técnicas do(s) bem(ns) e sua inserção no acervo ou coleção que 
compõe(m). Descrição formal (estilística e construção da peça). 

4 Relatório com fotos dos bens em sua situação atual. 
 

5 
Plano de trabalho com avaliação diagnóstica e a metodologia de intervenção 
pretendida atestando o estado de conservação da(s) obra(s), do(s) acervo(s), 
do(s) objeto(s) ou do(s) documento(s) e proposta de tratamento. 

 

6 

Atestado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, da 
Coordenação do Patrimônio Cultural – CPC ou Órgão Municipal do Patrimônio, 
caso os bens móveis integrem imóveis tombados, sejam inventariados pelos 
órgãos de preservação ou possuam outra forma de reconhecimento. 
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7 Laudo de especialista atestando o estado de conservação da(s) obra(s), do(s) 
acervo(s), do(s) objeto(s) ou do(s) documento(s) e proposta de tratamento. 

 
 

8 

Currículo do proponente e da equipe principal: 
- arquiteto restaurador (para bens imóveis); 
- arqueólogo (para sítios arqueológicos); 
- restaurador especialista (conforme área de intervenção específica dos bens a 
serem tratados: obras sobre papel, tecido, metal, madeira, arte sacra, pinturas sobre 
tela, dentre outros). 

9 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade. 

 
10 

Declaração em que o proponente se compromete a entregar após o processo de 
intervenção, juntamente com o relatório e a prestação de contas, fotos 
comparativas, registrando o antes e depois do processo. 

 
 

Categoria 
ELABORAÇÃO DE PROJETO E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE BENS 

IMÓVEIS E INTEGRADOS 

 
1 

Histórico simplificado do bem a ser restaurado, caracterizando sua importância 
para a história, a memória e a cultura, tipologias arquitetônicas e proposta de 
utilização. 

2 Autorização do proprietário do imóvel para a realização do projeto, caso o 
proponente não seja o proprietário. 

3 Cópia da Escritura do Imóvel ou de documento comprobatório de sua situação 
fundiária. 

 
 

4 

Cópia do Ato de Tombamento ou Atestado do COMPAC, da Coordenação Estadual do 
Patrimônio Cultural – CPC ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, caso o imóvel seja tombado, integre inventário, seja Unidade de 
Interesse de Preservação ou outra forma de reconhecimento. 

 
 

5 

Metodologia para elaboração do mapa de danos e projeto de intervenção no 
patrimônio edificado, preferencialmente utilizando como referência o Manual de 
Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural – Caderno Técnico 
1, Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005, disponível em 
www.monumenta.gov.br , no caso de execução de obras de restauração de bens 
imóveis e integrados. 

6 Planta de localização (indicando as ruas e imóveis vizinhos). 

7 Planta de situação em escala de 1:100 ou 1:200 (indicando as ruas e imóveis 
vizinhos). 

8 Diagnóstico do estado de conservação acompanhado de documentação 
fotográfica. 
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9 

Projeto arquitetônico (planta(s) baixa(s), cortes, fachada(s) com especificações) 
aprovado pelos órgãos competentes, contendo nome, assinatura e número de 
inscrição do autor no Conselho de Classe; endereço da edificação e indicando o que 
será construído, demolido e conservado, de acordo com as normas vigentes, no caso 
de execução de obras de restauração de bens imóveis e integrados. 

 
 

10 

Projetos Complementares (elétrico-eletrônico, hidráulico-sanitário e estrutural) 
aprovados pelos órgãos competentes, contendo nome, assinatura e número de 
inscrição do autor no Conselho de Classe; endereço da edificação e indicando o que 
será construído, demolido e conservado, de acordo com as normas vigentes, no caso 
de execução de obras de restauração de bens imóveis e integrados. 

 
 

11 

Currículo do proponente e da equipe principal: 
- arquiteto restaurador (para bens imóveis); 
- arqueólogo (para sítios arqueológicos); 
- restaurador especialista (conforme área de intervenção específica dos bens a 
serem tratados: obras sobre papel, tecido, metal, madeira, arte sacra, pinturas 
sobre tela, dentre outros). 

12 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade. 

 

13 

Declaração em que o proponente se compromete a entregar após o processo de 
intervenção, juntamente com o relatório e a prestação de contas, fotos 
comparativas, registrando o antes e depois do processo, no caso de execução de 
obras de restauração de bens imóveis e integrados. 

 Observação: todas as plantas devem ser assinadas pelo profissional 
responsável, com respectiva inscrição no Conselho de Classe. 

 
 

Categoria 
INVENTÁRIO, PESQUISA E DIAGNÓSTICOS REFERENTES AO PATRIMÔNIO 

MATERIAL (MÓVEL E IMÓVEL), IMATERIAL E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

1 Resumo dos critérios técnicos de natureza histórica, artística, arqueológica, 
sociológica, antropológica em acordo com o objeto de estudo. 

2 Proposta metodológica e bibliografia 

3 Endosso Institucional, no caso de pesquisa arqueológica, quando couber, ou 
autorização do detentor do acervo. 

4 Currículos do proponente e da equipe principal: historiador, sociólogo, 
antropólogo, arquiteto, arqueólogo (para sítios arqueológicos). 

5 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade. 
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Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 
 

4 
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

5 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais, dentre outros. 

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 

 

8 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
9 Plano de continuidades, se houver. 

 
 

Categoria 
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 

CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 

1 Conceito curatorial e formato. 

2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da 
proposta. 

3 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens e em caso de instalação, enviar maquete virtual. 

4 Proposta metodológica para ação educativa. 
 

5 
Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) 
exposto(s), responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra. 

6 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 
8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a 

intenção de empréstimo, quando couber. 
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Categoria 

DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 
1 Relação das obras a serem digitalizadas. 
2 Amostragem do material a ser digitalizado. 

3 Processos a serem utilizados, tendo em vista as diferentes tipologias do 
suporte. 

4 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital. 
5 Autorização do(s) autor(es) ou titular(es) dos direitos autorais. 

6 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

7 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

8 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver. 
 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Critérios de seleção, se houver. 
3 Comissão de seleção, se houver. 

 
4 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

5 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre 
outros. 

 

6 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
 

Categoria 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 

CULTURAIS 

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor artístico, e artistas integrantes. 
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2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: diretor e/ou 
produtor executivo, diretor artístico, e artistas integrantes. 

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo ou 
entidade cultural. 

5 Materiais de divulgação do grupo ou entidade cultural. 
 

Categoria 
PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS 

1 Texto integral. 
 

2 
Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e 
quantidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: 
largura, comprimento. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 

5 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi 
realizada a pesquisa, no caso de periódico científico. 

6 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto e/ou imagens), editor e revisor. 

7 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
participantes do projeto: autor (texto e/ou imagens), editor e revisor. 

8 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

9 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 

 
10 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
 

Categoria 
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 

3 Indicação de público-alvo e estimativa de público participante. 
4 Proposta metodológica a e/ou critérios de seleção, se houver. 
5 Comissão de seleção, se houver. 
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6 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

7 
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme 
especificidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais. 

 
8 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais. 

 
 

POVOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E CULTURAS POPULARES 

 
Categoria 

CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS 
1 Indicação do repertório a ser apresentado, com autoria. 
2 Rider técnico, mapa de palco e recursos técnicos da produção. 
3 Espetáculo na íntegra ou parcial, em vídeo ou registro fotográfico, se houver. 

4 Amostragem de gravações em áudio ou vídeo do trabalho do artista ou do 
grupo. 

5 Material de divulgação: clipping de edições anteriores, quando houver. 

6 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: 
proponente, diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico. 

7 Relatório de atividades do proponente, diretor e/ou produtor executivo e 
principais integrantes do projeto, se houver. 

 
8 

Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

9 Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que 
tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração 
aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros). 

 

10 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores, artistas 
principais e dos representantes dos povos e comunidades tradicionais, 
quando for o caso. 

11 Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando 
calendário de festas populares e período tradicional de realização do festejo. 
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12 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 

 
 

Categoria 
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO 

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado. 
 

2 
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, 
duração e carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, 
mecanismos de avaliação, quando aplicável. 

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos. 
 

4 
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: 
proponente, curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou 
pedagógico, professores, tutores ou artistas principais, dentre outros. 

 

5 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais e dos representantes dos povos e comunidades tradicionais, 
quando for o caso. 

6 Seleção de participantes: critérios para composição da comissão de seleção. 
7 Carta de interesse e relação dos locais de realização. 
8 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros). 

9 
Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

11 Plano de continuidade, se houver. 
 

12 
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

13 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 

 
14 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 

 
 

Categoria 
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 

CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS) 
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1 Conceito curatorial e formato. 

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e 
imagens e em caso de instalação, enviar maquete virtual. 

3 Proposta metodológica para ação educativa. 
 

4 
Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) 
exposto(s), responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra. 

5 Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) e curador ou coordenador 
da mostra. 

6 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição. 
7 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a 

intenção de empréstimo, se houver. 
 
 

8 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, 
professores, tutores, artistas 
principais e representantes dos povos e comunidades tradicionais, quando for o 
caso 

 
9 

Consentimento prévio sobre o projeto, do artista , do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

10 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 

 
11 

Para projetos de Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, 
considerando calendário de festas populares e período tradicional de realização do 
festejo. 

 
12 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 

 
 

Categoria 
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 

1 Relação das obras a serem digitalizadas. 
2 Amostragem do material a ser digitalizado. 
3 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital. 
4 Autorização do(s) autor(es) ou titular(es) dos direitos autorais. 
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5 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou 
organizador e demais profissionais responsáveis pela execução do projeto. 

6 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e 
remuneração ou voluntariado. 

7 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver. 
 

8 
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

9 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento, 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 

 
 

Categoria 
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Critérios de seleção, se houver. 
4 Comissão de seleção, se houver. 

 

5 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 

6 

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade 
do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores, artistas principais, dos 
representantes dos povos e comunidades tradicionais, quando for o caso. 

 

7 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: curador(es), 
diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, artístico e/ou pedagógico, 
professores, tutores, artistas principais, povos e comunidades tradicionais, dentre 
outros. 

8 Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

9 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 
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10 

Para Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando 
calendário de festas populares e período tradicional de realização do festejo. 

 
11 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 

 
 

Categoria 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 

CULTURAIS 

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, 
diretor musical e/ou artístico, e artistas integrantes. 

 

2 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto, conforme a especificidade: diretor 
e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas integrantes, 
representantes de povos e comunidades tradicionais, quando for o caso. 

3 Histórico detalhado do grupo e das principais atividades desenvolvidas. 
 

4 
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, 
formação, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico 
ou entidade cultural. 

 
5 

Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

6 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 

 

7 

Artesanato - especificações técnicas para a execução do projeto, materiais a 
serem utilizados. Obs. não serão aceitas obras realizadas com material perecível 
ou adulterável, a não ser que o projeto apresente técnicas para tratamento da 
matéria-prima com razoável durabilidade. 

 
8 

Para Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando 
calendário de festas populares e período tradicional de realização do festejo. 

 
9 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 

 
 

Categoria 
PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS 
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1 Texto integral. 
 

2 
Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e 
quantidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: 
largura, comprimento. 

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a 
necessidade de editora. 

4 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver. 

5 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi 
realizada a pesquisa, no caso de periódico científico. 

6 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor 
(texto e/ou imagens), editor e revisor. 

7 
Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
participantes do 
projeto: autor (texto e/ou imagens), editor e revisor. 

 
8 

Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

9 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 

10 Valor de pró-labore e/ou cota de material a ser publicado para artistas, povos e 
comunidades tradicionais, quando for o caso. 

11 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os 
direitos autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público. 

12 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional. 

 
13 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
14 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 

 
 

Categoria 
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES 

1 Conceito curatorial e formato. 
2 Indicativos da programação e participações planejadas. 
3 Indicação de público-alvo e estimativa de público participante. 
4 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver. 
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5 Comissão de seleção, se houver. 

6 

Se houver edições anteriores, apresentar: 
- material de divulgação; 
- clipping de edição(ões) anterior(es); 

 
 

7 
Currículo resumido da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, 
professores, tutores ou artistas principais. 

 

8 

Carta de anuência indicando função e remuneração ou voluntariado dos 
responsáveis pela identidade do projeto: curador(es), diretor e/ou produtor 
executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais e representantes dos povos e comunidades tradicionais, quando for 
o caso. 

 
9 

Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade 
representativa da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas 
expressões originais e de suas referências culturais. 

 

10 

Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e 
que tenham distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento 
remuneração aos artistas envolvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre 
outros). 

 
11 

Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, o registro do número do ISBN – International Standard Book Number. 

 
12 

Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do 
projeto, autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em 
área indígena, se for o caso. 
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ANEXO IV 
CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARÂMETROS 

1 Relevância, mérito e 
clareza do projeto 

a) Proposta – relevância do projeto para o 
desenvolvimento da sua área cultural; 

b) Clareza e coerência entre justificativa e ação 
proposta; 

c) Articulação com outros projetos e comunidade; 
d) Conhecimento da linguagem aplicada à 

metodologia; 
e) Valor simbólico, histórico e cultural das ações 

envolvidas; 

2 Caráter inovador e/ou de 
continuidade do projeto 

a) Revelação de novos grupos artísticos; 
b) Originalidade das ações ou linguagens artísticas; 
c) Inovação quanto à metodologia das atividades 

propostas; 
d) Proposta de novas práticas e relações no campo 

cultural e/ou manutenção e continuidade das 
atividades desenvolvidas; 

e) Difusão dos bens culturais propostos; 
f) Duração e profundidade das ações; 
g) Histórico das ações desenvolvidas pelo grupo 

envolvido. 

3 Descentralização e ações 
de contrapartida social 

a) Proposta de parcerias com a comunidade, 
gestores culturais e grupos artísticos; 

b) Descentralização das ações culturais na cidade de 
Ponta Grossa; 

c) Acessibilidade, abrangência e amplitude das ações 
propostas; 

d) Quantidade de ações, número de pessoas 
beneficiadas; 

e) Ações complementares; 
f) Linguagens diversificadas; 

 

4 Currículo do proponente e 
equipe principal 

a) Atividades já desenvolvidas pelo proponente; 
b) Atividades já desenvolvidas pela equipe principal. 

5 
Adequação orçamentária e 
viabilidade de execução do 

projeto 

a) Amplitude, razoabilidade e exequibilidade; 
b) Análise da relação entre custo e benefício. 

6 
Atendimento ao contido 
no Plano Municipal de 

Cultura 

a) Observância e atendimento do projeto aos itens 
constantes na Lei 13.026/2017. 
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ANEXO V 

MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E FINANCEIRA 
 
TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E 
FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, E 
«PROPONENTE» 

 
Pelo presente instrumento, a Fundação Municipal de Cultura, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob nº 17.443.793/0001-16, com sede administrativa na Rua Julia Wanderley, 936 
– Mansão Villa Hilda – Centro – Ponta Grossa/PR, neste ato representado por seu Presidente, 
(nome Presidente), denominada FMC; e de outro «Proponente», portador do RG n.º «RG» e inscrito 
no CPF n.º «CPF», residente e domiciliado na Rua _______________, nº ___, nesta cidade de 
Ponta Grossa, doravante denominado apenas PROPONENTE, resolvem celebrar o presente 
TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E FINANCEIRA, que se regerá pela Legislação aplicável 
e pelas cláusulas que se seguem, notadamente o disposto na Lei Federal nº 8666/93, Lei Municipal 
n.º 13.526/2019 regulamentada pelo Decreto nº 16.675/2019: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
O presente TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E FINANCEIRA, fundamentado na lei 
municipal n.º 13.526/2019, Decreto n.º 16.675/2019 e Edital 011/2020, tem como objeto estabelecer 
as condições necessárias para viabilizar a realização do projeto cultural “«Projeto»”, Promific nº 
“«Promific»”, aprovado pela comissão prevista na mencionada lei, cujo orçamento, proposta, 
cronograma, currículo, plano de trabalho e despesas fazem parte integrantes deste Termo, como 
se nele estivessem transcritos. 
 
Parágrafo Único – Fazem parte do presente Termo de Cooperação Cultural e Financeira, como se 
nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

a) Parecer de aprovação do projeto cultural referente ao Promific __.___; 
b) Projeto aprovado;  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Os Partícipes ficam obrigados ao cumprimento de obrigações consonante as disposições 
legais deste TERMO, da seguinte forma: 
 
§ 1º Das Obrigações do PROPONENTE 
I - Cumprir o projeto cultural de acordo com as ações estabelecidas, nos prazos e condições 
apresentados à comissão, aplicando os recursos repassados exclusivamente nesse objeto;  
II - Ser responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos;  
III - Assegurar o livre acesso de servidores do órgão de controle interno da FMC, a qualquer tempo 
e lugar, a todos os atos e fatos relacionados, direta ou indiretamente, com o objeto pactuado, 
quando em missão de fiscalização ou auditoria;  
IV - Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do projeto, sem desvirtuar-lhe a finalidade cultural;  
V - Propiciar os meios e condições necessárias para que a FMC possa realizar monitoramentos, 
fiscalizações e inspeções sobre a execução dos recursos financeiros obtidos através deste; 

VI - Permitir, a qualquer tempo, à FMC e ao Conselho Municipal de Política Cultural, a supervisão 
técnica e a inspeção do projeto cultural;  
VII - Cumprir as contrapartidas estabelecidas por ocasião da apresentação do projeto cultural; 
VIII - Prestar contas das atividades realizadas à FMC; 
IX - Cumprir todas as normas e procedimentos previstos na regulamentação do Promific.  
X - Encaminhar previamente o material de divulgação do projeto para a FMC para verificação de 
sua adequação às regras do Manual de Identidade Visual do Promific.  
XI - Apresentar relatório de alcance de resultados à FMC ao final da execução do objeto; 
XII - Executar, conforme aprovado pela FMC, o Programa de Trabalho, zelando pela boa qualidade 
das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade em suas atividades; 
XIII - Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas da FMC, 
elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 
XIV - Responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, 
referentes aos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Convênio, 
inclusive os decorrentes do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todos os 
ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento; 
XV - Movimentar os recursos financeiros, recebidos em razão deste TERMO, depositados no Banco 
_______, na conta corrente nº _________ -__, Agência ______, OP n°. ___, exclusivamente para 
este fim. 
XVI – Manter em aplicação de baixo risco os recursos captados, enquanto não utilizados, devendo 
os resultados dessa aplicação ser revertidos, exclusivamente, à execução do objeto deste Termo 
de Convênio; 
XVII - Prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias após o termo final do Convênio ou quando solicitado 
pela FMC. 

 

XVIII - Restituir ao Município os saldos não utilizados na execução do projeto; 
XIX - Ressarcir ao MUNICÍPIO, sem prejuízo de outras sanções legais, os recursos recebidos 
devidamente corrigidos, quando: 

a) Não for executado o objeto estabelecido no convênio; 
b) Os recursos forem utilizados em finalidade diversa daquela estabelecida no plano de 

aplicação; 
c) Não for apresentada, no prazo regulamentar, a prestação de contas, salvo quando 

decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado e aceito pelo 
Conselho Municipal de Política Cultural; 

d) Ao final do prazo de vigência do convênio, houver saldo de recursos eventualmente não-
aplicados; ou 

e) Deixar de prestar contas, conforme os critérios estabelecidos pela FMC. 
XX - Atender os ditames da Lei 8.666/1993, bem como submeter-se à fiscalização da FMC, com a 
finalidade de verificar o cumprimento das metas e dos objetos constantes do Plano de Aplicação 
dos recursos; 
XXI – Manter a regularidade fiscal durante toda a execução do projeto, apresentando as certidões 
atualizadas antes do término de sua validade (CND FGTS, CND Municipal, CND Estadual, CND 
Conjunta Federal, CND Trabalhista), sob pena de suspensão dos repasses de recursos.  
XXII - A manutenção do pessoal mobilizado para a realização de trabalhos específicos constantes 
do plano de trabalho do Projeto Cultural a que se reporta este Termo é de inteira responsabilidade 
do Proponente, em especial a contratação e o recolhimento dos encargos trabalhistas e 
previdenciários. 
XXIII - Comunicar à FMC cada captação de recurso realizada através de ofício contendo todos os 
dados do patrocinador, bem como extrato comprovando o depósito identificado e o número de 
inscrição do imóvel para qual deseja a dedução fiscal do IPTU. 
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XXIV - O Proponente responderá civil e/ou criminalmente pelos atos praticados que implicarem 
demandas judiciais de qualquer espécie. 
 
§ 2º Das Obrigações da FMC 
I - Consonante as disposições legais e cláusulas deste termo, se obriga a: 

a) Realizar a supervisão e fiscalização do projeto cultural a ser realizado pelo 
PROPONENTE, bem como o acompanhamento e orientações acerca da execução do 
presente termo, devendo tomar as medidas necessárias para coibir a utilização de 
recursos em desconformidade com o Promific; 

b) Solicitar a emissão dos Certificados de Incentivos à Secretaria Municipal da Fazenda; 
c) Emitir, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o prazo final do recebimento da 

prestação de contas, relatório técnico e o respectivo parecer, encaminhando-o à 
Controladoria Geral do Município. 

II - Realizar, de forma sistemática, o monitoramento e avaliação da execução do objeto, em especial 
quanto ao desenvolvimento de objetivos e resultado das ações e atividades desenvolvidas pelo 
PROPONENTE com vistas à efetividade do objeto do Convênio. O monitoramento dar-se-á pela 
supervisão “in loco” e em reuniões, pelo acompanhamento das ações, orientações e pareceres 
realizados por técnicos da área, da FMC. 
III - Acompanhar a execução do objeto conforme plano de trabalho aprovado. 
IV - Emitir laudo técnico sobre o cumprimento das obrigações previstas neste Termo,  
V - Publicar extrato do Termo de Cooperação no Diário Oficial do Município. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

Além da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas, a execução do objeto será fiscalizada pela 
FMC, por meio do Fiscal Responsável: 
 
I - A FMC indica como responsável técnico o(a) servidor(a) _____________________________, 
número de matrícula ____________, que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 
execução do objeto, pela realização de ações destinadas a atestar a adequada utilização dos 
recursos e pela emissão dos seguintes documentos: 

a) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido sempre que houver alguma 
verificação ou intervenção do fiscal responsável, onde deverá documentar a atividade 
ocorrida, bem como a condição em que se encontra a execução do objeto naquele 
momento, destacando, inclusive, a omissão do tomador dos recursos quando não houver 
a execução do objeto ou divergências deste em relação ao pactuado; 

b) Certificado de Cumprimento dos Objetivos: documento que certifica o cumprimento 
integral do objeto. 

c) Realização de reuniões com os proponentes para a verificação do cumprimento dos 
objetivos do projeto. 

II - Compete à Controladoria Geral do Município, no exercício de sua função constitucional, 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, podendo interferir a qualquer momento, e devendo 
emitir relatório circunstanciado sobre a execução do objeto, contendo, no mínimo, o seguinte:  

a) Histórico de acompanhamento da execução do termo, apontando eventuais suspensões 
do incentivo, a motivação das suspensões e as medidas saneadoras adotadas; 
b) Manifestação conclusiva do órgão concedente sobre a regularidade da aplicação dos 
recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a observância às normas 
legais e regulamentares pertinentes e às cláusulas pactuadas.  
c)  A qualidade do serviço prestado ou da obra executada;  

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

I - Após a assinatura desse Termo de Cooperação Cultural e Financeira, o Município autorizará o 
proponente a captar recursos provenientes de incentivo fiscal, concedido aos contribuintes do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), até a quantia de R$«Valor_Aprovado» («Extenso»). 
Os recursos deverão ser depositados no Banco _______, agência nº _____, conta nº 
____________, op. _____, específica para este fim. 
II - Os recursos serão utilizados de acordo com o previsto no projeto apresentado. 
III - Não serão aceitas despesas efetuadas após o prazo de utilização de recursos. 
IV - Não serão aceitas despesas efetuadas antes da celebração do Termo de Cooperação Cultural 
e Financeira. 
V - O saldo de recursos destinados e não utilizados serão devolvidos ao Fundo Municipal de Cultura, 
através de depósito na conta vinculada ao Fundo. 
VI - Quando da conclusão, denúncia ou extinção do Termo, os saldos financeiros remanescentes 
serão devolvidos ao Fundo Municipal de Cultura, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, sob pena imediata de instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente.  
VII - No caso de inexecução total do objeto, o proponente deverá restituir integralmente ao Fundo 
os recursos captados, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da notificação levada a 
efeito pela autoridade competente. 
VIII - No caso de inexecução parcial do objeto, o proponente deverá restituir integral ou parcialmente 
ao Fundo os recursos captados, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos contados da 
notificação levada a efeito pela autoridade competente, a qual decidirá levando em consideração a 
proporcionalidade da execução do objeto. 
IX - No caso de não atendimento das obrigações elencadas na CLÁUSULA SEGUNDA - § 1º   do 
presente termo, o Município, mediante notificação escrita ao proponente, suspenderá o Certificado 
de Aprovação do projeto até a regularização das situações verificadas.    
 

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 

I - É vedada a mudança de proponente do projeto cultural aprovado, exceto em casos fortuitos, 
em que poderá ser acionado o devido SUBSTITUTO indicado no momento da inscrição, a saber: 
____________________, portador do RG nº _______, inscrito no CPF nº _______________, 
domiciliado no endereço __________________________________________________________. 
O substituto assumirá o lugar do empreendedor nas hipóteses de falecimento, incapacidade civil 
absoluta ou caso o proponente não seja localizado após diversas tentativas. 
II - Os pagamentos deverão ser feitos, obrigatoriamente, através de transferência bancária, cheque 
ou cartão de débito, exclusivamente em benefício do fornecedor que emitir a nota fiscal, RPA ou 
documento fiscal correspondente. 
III - É autorizado ao proponente o remanejamento de até 20% (vinte por cento) do valor do projeto 
entre as rubricas aprovadas, justificada tal alteração na prestação de contas. 
IV - Acima do percentual de 20%, o proponente deverá solicitar o remanejamento ao Conselho 
Municipal de Política Cultural (CMPC), justificando a medida.  
V - A criação de novas rubricas orçamentárias só poderá acontecer mediante autorização do CMPC. 
VI - O custeio do serviço de captação de recursos, com recurso originário do incentivo fiscal no 
âmbito do PROMIFIC não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor efetivamente 
captado. 
VII - Não poderão ser custeadas com os recursos originários do incentivo fiscal no âmbito do 
PROMIFIC as seguintes despesas: 

 - Coordenação e captação, que somadas sejam superiores a 15% (quinze por cento) do 
valor aprovado para o projeto, sendo que, cada uma delas, individualmente, não poderá ultrapassar 
o limite de 10% (dez por cento); 
 - Honorários para elaboração do projeto; 

- Divulgação e comercialização que, somadas, ultrapassem o limite de 20% (vinte por cento) 
do orçamento total aprovado para o projeto; 

- Qualquer tipo de pagamento ao incentivador ou ao seu representante, assim como 
pagamento de despesas com passagem, hospedagem e alimentação de funcionários do 
incentivador, de seu representante ou de pessoa contratada por ele; 

- Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de 
remuneração a servidores da FMC; 

- Para fins de otimização de recursos deste edital, profissionais (pessoa física ou jurídica) 
não poderão ser remunerados por mais de 03 (três) funções em um mesmo projeto; 

- Despesas com tarifas telefônicas e postais; 
- Despesas pessoais, como cigarros, bebidas alcoólicas, medicamentos, vestuários, 

serviços médicos; 
- Despesas com aquisição de material permanente somente serão aceitas no caso em que 

o valor de aquisição seja comprovadamente menor do que o valor para a locação. Neste caso, ao 
término do projeto o proponente deverá doar o bem para a FMC ou, com a anuência desta, para 
uma instituição constante no Cadastro de Entidades Culturais de Ponta Grossa, com a comprovação 
apresentada na prestação de contas do projeto; 

- Despesas de serviço para a realização de coquetel, brunch e demais serviços de buffet 
oferecidos ao público. 
VIII - Deverá ser utilizado 100% (cem por cento) do valor do incentivo fiscal a projetos culturais que 
utilizem mão-de-obra artística e técnica local, salvo em projetos cujas características de produção 
não possam ser realizadas por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Município, mediante 
justificativa. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO DO INCENTIVO 
I – Os proponentes deverão zelar pelo bom nome das instituições envolvidas e, obrigatoriamente, 
incluir em todo material promocional (impresso, virtual e audiovisual), e no(s) produto(s) cultural(is) 
resultante(s) do projeto, as logomarcas do PROMIFIC, do Município, da FMC e do CMPC. O 
nome/logomarca do incentivador poderá constar no material de divulgação, bem como de 
apoiadores, parceiros e produtores. 
II - Além da inserção das logomarcas, o proponente também deverá, obrigatoriamente, mencionar 
em suas peças de divulgação em mídias eletrônicas e/ou digitais (rádio, TV, internet) e em seus 
espetáculos (na abertura e/ou no encerramento), a expressão: “PROJETO REALIZADO COM O 
APOIO DO PROMIFIC”. 
III - Todos os materiais de divulgação devem ser enviados para aprovação prévia para o e-mail 
fmcpg@hotmail.com. O prazo para análise é de 5 (cinco) dias úteis. Em caso de período eleitoral, 
a aplicação das logomarcas seguirá as orientações determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) para o pleito, que serão divulgadas aos proponentes. 
IV - A FMC disponibilizará Manual de Identidade Visual para a correta inserção das logomarcas. 
V - O não cumprimento das normas de divulgação do incentivo poderá acarretar nas seguintes 
sanções, a critério do CMPC: 

a) Substituição de todo o material de divulgação feito em desacordo com o disposto sobre 
inserção de logomarca de patrocinadores e apoiadores; 

b) Suspensão do Certificado de Aprovação; 
c) Devolução dos valores do incentivo repassados para o custeio de material de divulgação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRODUTO OU INGRESSOS 
 
I - A FMC receberá o percentual mínimo de 10% da quantidade de produtos dos projetos culturais 
beneficiados pelo PROMIFIC. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

I - As prestações de contas serão efetuadas de acordo com o formulário próprio fornecido pela FMC. 
O prazo para prestação de contas é de 30 dias após o termo final deste Convênio, de acordo com 
formulário próprio, sendo lícita a solicitação de prestação de contas parcial do projeto cultural a 
qualquer momento durante a vigência deste TERMO DE COOPERAÇÃO. 
§ 1º - O formulário preenchido deverá ser entregue na FMC, encadernado em espiral, contendo: 

a) cópias dos comprovantes de despesas e extratos colados em papel sulfite; 
b) cópia do convênio assinado entre as partes e seus anexos. 

 
§ 2º - O formulário de prestação de contas e seus anexos deverão ter todas as páginas numeradas 
e rubricadas. 
§ 3º - O formulário de prestação de contas, os comprovantes de despesas e os extratos deverão 
ser entregues em cópia reprográfica. Os documentos originais devem ser guardados pelo 
proponente pelo prazo de 10 anos. 
II - O proponente do projeto deverá anexar na prestação de contas todo o material gráfico do projeto, 
matérias na mídia e demais documentos que comprovem a realização do mesmo. 
V - Após o recebimento da prestação de contas, o CMPC terá 120 dias para avaliar a prestação de 
contas e poderá, a qualquer momento, solicitar mais informações ao proponente. 
VI - O proponente de projeto cultural, após processo de contraditório e ampla defesa, que tiver sua 
prestação de contas reprovada, total ou parcialmente, estará sujeito às sanções previstas no Edital 
011/2020. 
VII - O proponente que utilizar-se de recursos oriundos do PROMIFIC em desconformidade com o 
previsto no projeto aprovado, com a legislação municipal de incentivo, bem como com as regras 
que a regulamentam e normatizam o uso de recursos públicos, além das sanções penais cabíveis, 
estará sujeito a: 

a) Advertência escrita; 
b) Devolução do montante incentivado; 
c) Multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo recebido; 
d) Inabilitação para apresentação de projetos culturais pelo prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos 

consecutivos. 
 
§ 1º - A pena de advertência escrita será aplicada em casos de descumprimento de prazos e 
recomendações administrativas, que não comprometam as finalidades e a execução do projeto. A 
aplicação de três advertências escritas inabilitará o proponente pelo prazo de 1 (um) ano. 
§ 2º - A pena de devolução do montante incentivado será aplicada em casos de não observância 
do previsto nos itens 5, 14, 15 e seus respectivos parágrafos do Edital 011/2020. 
§ 3º - A pena de multa de até 2 (duas) vezes o valor de incentivo recebido será aplicada em casos 
de desvio de finalidade ou objeto, utilização de recursos em desconformidade com as finalidades 
do projeto e ações que comprometam a execução e alcance dos objetivos estabelecidos no projeto. 
§ 4º - A pena de inabilitação para apresentação de projetos culturais pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos, será aplicada cumulativamente às hipóteses em que forem aplicadas as penas de 
devolução do montante incentivado ou de multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo recebido. 
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§ 5º - As sanções descritas serão aplicadas através de Portaria. Os documentos que compõem o 
projeto e Portaria serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município, para que sejam tomadas 
as providências legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS 
A vigência deste Termo é da data de sua assinatura até «Vigência». O mesmo poderá ser 
prorrogado através de Aditivo, mediante prévia justificativa e acordo entre as partes. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, ou rescindido, 
unilateralmente, pelo Município, nos casos de descumprimento de qualquer disposição deste termo 
pela CONVENIADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO 
Para promover a execução do presente termo, ou dirimir eventuais dúvidas que nela possam surgir, 
os partícipes elegem o Foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, renunciando desde 
já à escolha de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e combinados, os partícipes assinam o presente instrumento em 03 ( três ) 
vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 

Ponta Grossa, «Data_de_Assinatura». 
      

_____________________________ 
Prefeito de Ponta Grossa 

 
_____________________________ 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
 

_____________________________ 
Proponente 

 
_____________________________ 

Fiscal de contrato 
 
 

Testemunhas:  
 

 
1º ______________________________________      
 
2º ______________________________________ 
 

F M S
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  S A Ú D E

______________________________________________________________________________
CONTRATO Nº 079/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de Locação por 180 (cento e oitenta dias) de Equipamento (Tan-
que Criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de 
suprimentos reserva e painel de segurança para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital 
da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre 
demanda ininterrupta
VALOR: R$ 137.299,92 (Cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa 
e dois centavos)
PRAZO: 180 (Cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa nº 42/ 2020
______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 03/12/2020 a 03/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 897.000,00 
(oitocentos e noventa e sete mil reais)

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 027/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, implantação de 01 (uma) am-
bulância com equipe de Unidade de Suporte Avançado fica acrescido ao valor contratual, aludido 
na cláusula quarta do instrumento originário o valor mensal de R$ 137.373,51 (Cento e trinta e 
sete mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) , com efeito retroativo a 02 
de março de 2020, totalizando o valor de R$ 1.648.482,12  (Um milhão, seiscentos e quarenta 
e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição 
do novo valor do contrato é R$1.943.940,36 (Um milhão, novecentos e quarenta e três mil, nove-
centos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Municipal da Cidade - CMC, usando das atribuições que lhe 
conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 12.223 de 29/07/2015, CONVOCA os Senhores 
Conselheiros para participarem da 7ª Reunião Extraordinária, que será realizada no dia 27 de 
outubro do corrente ano, às 14:00 horas. A reunião será realizada por vídeo-conferência, atra-
vés do aplicativo GOOGLE MEET. Dez minutos antes de iniciar a reunião será enviado um link, via 
e-mail para acesso a página.
            -    Abertura e informes;
            -  Aprovação da pauta;
            -   Alteração da Lei Municipal no 6329/99 incluindo parâmetros para Condomínios Edilícios 

Horizontais de Pequeno Porte;
            -  Processo 1688704/2020 – Alteração de zoneamento de ZR4 para ZCOM, matrícula 

21574 situado na rua Andrade Neves;
            -  Palavra Livre;
            -  Encerramento.
  Conselho Municipal da Cidade, em 20 de outubro de 2020.

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA – ESTADO DO PARANÁ, através da Coordenadoria de Licitações, torna público a reali-
zação do seguinte procedimento licitatório: 

   CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
   ABERTURA: 19/11/2020   HORÁRIO: 14:00

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remoção, depósito 
e guarda, armazenamento e acautelamento de veículos automotores,  e a implantação de gestão 
integrada e informatizada apoiada em banco de dados dos processos decorrentes das apreen-
sões/remoções realizadas no município de Ponta Grossa.
Valor: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE  SERVIÇOS  conforme  
DECRETO 16.978/2020
 Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a 
Coordenadoria de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito a Rua Balduíno 
Taques, 445, no horário das 09h00m ás 17h00m, 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 21/10/2020  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
Projeto de Lei Ordinária nº 18/2020:
Dispõe sobre a afixação de cartaz para denúncias de maus-tratos contra animais, nos locais e na 
forma que especifica.

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 29/2020:
Promove alterações na Lei nº 6.417, de 05/04/2000, conforme especifica.

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
Projeto de Lei Ordinária nº 106/2020:
Promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o Programa de Desenvolvimento 
Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de Con-
fecções Têxteis - PRODICT.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 116/2020:
Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 145/2020:
Altera a Lei Municipal nº 13.540, de 11/09/2019, conforme especifica.

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
Projeto de Lei Ordinária nº 199/2020:
Denomina de SÃO JOÃO BOSCO a praça pública situada na confluência das Ruas Neci Nunes 
Ferreira, Antônio Ricetti e Jonir Capri, no Loteamento Residencial Lagoa Dourada II, Bairro Neves, 
nesta cidade.

DO VEREADOR PAULO BALANSIN
Projeto de Lei Ordinária nº 200/2020:
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor EVERSON AUGUSTO KRUM.

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
Projeto de Lei Ordinária nº 221/2020:
Denomina de ARNO HERBERTO WEISS a Rua “H” do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Ca-
rá, nesta cidade.
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 350/2019:
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Campanha “Cabelos Solidários”, conforme 
especifica.

SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria da Vereadora Professora Rose
PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade do Projeto de Lei nº 350/19 e do 
                                         Substitutivo Geral a ele apresentado (Rejeitado em 16/09/2020)
                         CFOF    - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 350/19 e Substitutivo
                                         Geral a ele apresentado
                         COSPTTMUA  - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 350/19 e do 
                                          Substitutivo Geral a ele apresentado
                         CSAS  - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 350/19 e do 
                                      Substitutivo Geral a ele apresentado

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
Projeto de Lei Ordinária nº 130/2020:
Altera a redação do art. 9º da Lei nº 8.431, de 29/12/2005.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da  Emenda de Redação em apenso
                         CFOF    - 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de outubro de 2.020.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO       Ver. FLORENAL SILVA
                 Presidente                                          1º Secretário

______________________________________________________________________________
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 87/2020
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Processo nº 1767/2020;

R E S O L V E
 Nomear, a partir do dia 20 de outubro de 2020, HARTHUR DIEGO DOS SANTOS BAR-
BOSA, CPF sob nº 083.004.999/11, para exercer o emprego público em comissão de Assessor 
Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 03, para desempenhar suas funções junto ao Gabinete 
Parlamentar do Vereador Daniel Milla.

Ponta Grossa, em 19 de outubro de 2020
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
        Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                               Vice-Presidente   Primeiro Secretário
              Vereador JORGE DA FARMÁCIA                 Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
                              Segundo Secretário   Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 88/2020

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Processo nº 1771/2020 de autoria do Vereador Ricardo Zam-
pieri;

R E S O L V E
 Exonerar, a partir desta data, WELLINGTON RICARDO FAGUNDES, CIRG. 4.989.104-0/
PR, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.

Ponta Grossa, em 19 de outubro de 2020
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
        Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                               Vice-Presidente   Primeiro Secretário
              Vereador JORGE DA FARMÁCIA                 Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
                              Segundo Secretário   Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 89/2020

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Processo nº 1768/2020;

R E S O L V E
Art.1º- Exonerar, a partir desta data, RAFAEL FRANCISCO PEDRANGELLO, CPF sob nº 

085.685.729/79, do emprego público em comissão de Assessor de Gabinete I.
Art.2º-  Nomear, a partir desta data, AMANDA DE OLIVEIRA VALLES, CPF sob nº 133.495.579/45, 

para exercer o emprego público em comissão de Assessor de Gabinete I, atribuindo-lhe o 
nível CC 05, para desempenhar suas funções junto ao Gabinete da Presidência. 

Ponta Grossa, em 20 de outubro de 2020
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
        Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                               Vice-Presidente   Primeiro Secretário
              Vereador JORGE DA FARMÁCIA                 Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
                              Segundo Secretário   Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 90/2020

 A  MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA,  Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais;

R E S O L V E
Art.1º-  Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa Executiva, 

em razão do dia do funcionário público, será facultativo o ponto nas repartições da Câmara 
Municipal no próximo dia 30 de outubro de 2020.

Art.2º- Considerando a natureza das atribuições e finalidade, este Ato não se aplica aos ocupantes 
do emprego público de Agente de Segurança Institucional.

Art.3º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 20 de outubro de 2020
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
        Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                               Vice-Presidente   Primeiro Secretário
              Vereador JORGE DA FARMÁCIA                 Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
                              Segundo Secretário   Terceiro Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 91/2020

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Processo nº 1777/2020 de autoria do Vereador Ricardo Zam-
pieri;

R E S O L V E
 Nomear, a partir desta data, RODRIGO CARLOS SILVA DE SOUZA, CPF sob nº 
087.988.909-80, , para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuin-
do-lhe o nível CC 03, para desempenhar suas funções junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador 
Ricardo Zampieri.

Ponta Grossa, em 20 de outubro de 2020
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
        Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                               Vice-Presidente   Primeiro Secretário
              Vereador JORGE DA FARMÁCIA                 Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
                              Segundo Secretário   Terceiro Secretário
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