
MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Poder Executivo 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

1. DO PRAZO, OBJETIVOS E ORIENTAÇÕES GERAIS  
 

1.1. O Município de Telêmaco Borba, por intermédio do Conselho Municipal de Cultura e 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, torna público que realizará, a partir de 
14 de setembro de 2020, o CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE TELÊMACO BORBA, através 
desse edital de Chamamento Público.  

 

1.2. As informações buscam conhecer e mapear instituições, entidades, espaços, atividades, 
festas e manifestações culturais, artistas, grupos, agentes, promotores, produtores e 
prestadores de serviços da área de cultura. 

 

 1.3. As informações coletadas e sistematizadas serão publicadas no site da Prefeitura Municipal 
de Telêmaco Borba, e servirão para compor diagnóstico e base para o desenvolvimento de ações 
culturais. 

 

 1.4. Poderão se cadastrar os residentes em Telêmaco Borba, que desenvolvam atividades nos 
segmentos de arte e cultura.  

 

1.5. Os interessados poderão cadastrar-se em uma única área de atuação. 

 

 2. DA INSCRIÇÃO E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 2.1 PESSOAS FÍSICAS: Artistas, produtores, promotores, colecionadores, artesãos, profissionais 
da área cultural. Informações exigidas: Identidade, comprovante de residência e comprovação 
curricular resumida (realizado no próprio formulário). Comprovação de atividade cultural, de  
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pelo menos, 24 meses anterior à data atual (pode ser reportagem, divulgação de trabalho, fotos, 
vídeos). 

 

 2.2 PESSOAS JURÍDICAS: entidades, associações de classe, agremiações, ONG's, produtoras, 
agências e empresas nas áreas em questão. 

 Equipamentos: arquivos, auditórios, bibliotecas, centros culturais, centros comunitários, 
espaços alternativos para a realização de atividades artístico-culturais, escolas de arte, 
instituições culturais, museus, teatros, entre outros. 

 Informações exigidas: CNPJ da entidade e documentos do representante legal da pessoa 
jurídica, RG, CPF, comprovante de residência, último contrato social (pessoa jurídica com fins 
lucrativos) ou Ata de fundação e posse da diretoria (pessoa jurídica sem fins lucrativos), e 
Comprovação Curricular (para as atividades relativas ao cadastro).  

2.3 GRUPOS CULTURAIS/COLETIVOS: Informações exigidas: Comprovante de residência do 
representante e comprovação curricular resumida do grupo.  

 

3. FORMAS DE INSCRIÇÃO 

 

 3.1. Os documentos apresentados são de uso exclusivo e sigiloso do Conselho Municipal de 
Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação. Os formulários estarão 
disponíveis, a partir de 14 de setembro de 2020, em horários agendados pelos fones: (42) 
39041576 ou 42 999720170 na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, onde será 
realizada sua inscrição sito à na Av. Chanceler Horácio Laffer 1.160 – Centro, devendo ser feita 
à comprovação dos documentos, quando necessário.  

 

 4. DO PREENCHIMENTO E COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

 4.1. É de inteira responsabilidade dos inscritos o teor e a veracidade das informações 
cadastradas, cabendo ao Conselho Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Recreação averiguar e esclarecer dúvidas sobre quaisquer questões capazes de 
comprometer a qualidade dos dados coletados e/ou disponibilizados.  
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4.2. Compete ao Conselho Municipal de Cultura   validar o presente Cadastro Cultural, podendo 
para esse fim realizar fiscalização in loco para confirmar as informações. 

 

 4.3. Uma vez preenchida e confirmada, a inscrição no CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
Telêmaco Borba, é de ciência do inscrito que os dados fornecidos serão disponibilizados em 
cadastro de domínio público. 

 

 4.4. Todas as inscrições, bem como os direitos de reprodução e divulgação serão de 
responsabilidade do Conselho Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, Esportes 
e Recreação. 

 

 4.5. A inscrição neste cadastro implica a aceitação de todas as condições do presente edital, 
devendo, os casos omissos, serem resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e 
Recreação. 

 

 4.6. Informações complementares poderão ser obtidas Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Recreação., no horário das 09:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00 horas ou pelos fones: 42 
39041576 ou 42 999720170. Telêmaco Borba, 10 de setembro de 2020.  

 

 

 

WANDERLEY BATISTA CARNEIRO 

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Recreação 

 

 

 

 



 

Conselho Municipal de 
CULTURA - CMC 

Telêmaco Borba-PR  
Biênio 11/09/2020 à 11/09/2021 

 

Resolução CMC 02/2020 

Dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Cultura/Sistema Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais no Conselho Municipal de Cultura de Telêmaco Borba, e dá providências 
correlatas. O Conselho Municipal de Cultura de Telêmaco Borba, considerando: - A necessidade 
de um mapeamento dos articuladores e fazedores de cultura do município, para melhor 
implementação de políticas públicas, além de colaboração dos mesmos; - A contribuição com 
possíveis solicitações de editais e auxílios externos que venham a exigir a inscrição do 
artista/grupo/entidade no Conselho Municipal de Cultura; - A meta 1 – estratégia 1.6 do Plano 
Municipal de Cultura, que estipula o Desenvolvimento do SMIIC (Sistema Municipal de 
Informações e Indicadores Culturais), previsto no SMC (Sistema Municipal de Cultura), que tem 
como objetivo especifico ter base de dados dos artistas municipais, Resolve: Art. 1° Instituir o 
cadastro de artistas, grupos, coletivos e entidades não governamentais que trabalhem com 
cultura, e qualquer fazedor de arte/cultura no Município, sendo pessoa física ou jurídica, no 
Conselho Municipal de Cultura de Telêmaco Borba inclusive visando a atender a Lei Aldir Blanc-
Lei 14017/2020 ( Lei de emergência cultural). Parágrafo único - No caso do cadastro de menores 
será obrigatória a autorização dos pais ou responsáveis, conforme a legislação vigente; Art. 2° O 
cadastro de que trata essa resolução acontecerá no decorrer do ano de 2020. Sendo válido até  
setembro de 2021 e renovado anualmente. Art. 3° Os cadastros deverão ser feitos na Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes e Recreação sito à Av. Chanceler Horácio Laffer 1.160 – Centro  
ou para informações, os fone: 42 39041576 ou 42 999720170. Art. 4° As entidades, grupos ou 
pessoas inscritas para o cadastro serão analisadas pelo Conselho Municipal de Cultura.  Art. 5° 
O cadastro viabilizará: a) O conhecimento por parte do Conselho Municipal de Cultura, de seu 
público alvo, para melhor elaboração de políticas públicas; b) Facilidade e credibilidade aos 
fazedores de cultura para inscrição em editais externos e municipais, que venham a exigir; c) A 
utilização do nome do conselho, como vinculado, para capitar recursos para seus projetos, 
desde que, com aprovação prévia. Art.6° Os dados são de uso restrito da Secretaria de Cultura 
e Conselho Municipal de Cultura. § 1º Dados pessoais dos artistas e fazedores de cultura não 
serão públicos, somente os índices, compondo o panorama geral da cidade. § 2º É vedada a 
utilização dos dados pessoais em publicidades, campanhas, bem como em ações que não se 
relacionem com a geração de índices municipais. Art.7° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. Telêmaco Borba, 11 de setembro de 2020.  Jaily Ketty Neves Stencel - 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Telêmaco Borba. 

 

Jaily Ketty Neves Stencel 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

 



DADOS PESSOAIS (ARTISTAS OU RESPONSÁVEL PELO GRUPO/COLETIVO/ENTIDADE/ESPAÇO 
CULTURAL) 

 

_____________________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO * 

 

_______________________________ 

CPF * 

 

_______________________________ 

DATA DE NASCIMENTO * 

 

________________________________ 

TELEFONE FIXO * 

 

________________________________ 

CELULAR * 

 

_____________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO (Rua, nº, bairro e CEP) * 

 

MUNICÍPIO * 

TELÊMACO BORBA 

 

_____________________________________________________________________________ 

NOME ARTÍSTICO (Artista ou grupo/coletivo/entidade/espaço cultural) * 

 

É FORMALIZADO? * 

Não sou formalizado  

Associação 

Empresa 



Microemprendedor Individual – MEI 

ONG 

OSCIP 

Inscrição de pessoa física 

_______________________________________ 

 

CASO TENHA INSCRIÇÃO COMO PESSOA FÍSICA OU CNPJ, QUAL O NÚMERO? 

_______________________________________ 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO * 

 

Artes Cênicas 

Artes Circenses 

Artes Plásticas/Visuais 

Artes Musicais 

Artes Literárias 

Artes Urbanas 

Artesanato 

Cultura Popular 

Fotografias/Cinema 

Estúdio 

Outros ______________________________________ 

 

A QUANTO TEMPO VC REALIZA A SUA ATIVIDADE? * 

_____________________________________________ 

Esta atividade gera renda para você? * 

Sim 

Não 

Você possui outra fonte de renda? * 

 

INTEGRANTE DO GRUPO/COLETIVO/ENTIDADE? 



Número de pessoas que integram o grupo/coletivo e entidade 

__________________________ 

Quantas dessas pessoas residem em Telêmaco Borba?  

__________________________ 

Nome (s) do (s) integrante (s) do grupo e atividades que exercem 

 

Currículo ou portfólio 

 

 

 

EM CASO DE CADASTO DE MENOR DE IDADE, ACRESCENTE AQUI A AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 
OU RESPONSÁVEIS, DEVIDAMENTE ASSINADA. 

MODELO DE TEXTO  PARA AUTORIZAÇÃO MENORES 

Eu:________________________________________________________,RG:______________,
CPF:______________, residente à Rua__________________________________, nº________, 
bairro:__________________________, Telêmaco Borba-PR sou (colocar o parentesco: pai, 
mãe, avô, avó, tio) ___________________________________________responsável legal pelo 
menor.________________________________________________, autorizo seu cadastro no 
Cadastro Municipal de Cultura. 

 

 

 


