
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI – BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Título do Projeto SOM NA PRAÇA (PROJETO FICTÍCIO) 
Área(s) ( x ) Música 

(    ) Artes Visuais 

(    ) Artes Cênicas 

(    ) Dança 

(    ) Audiovisual 

(    ) Artesanato 

(    ) Livro e Literatura 

(    ) Manifestações da Cultura Popular 

(    ) Outro 

(    ) Áreas Integradas 

 

CATEGORIAS (     ) Categoria A – Projeto de até R$1.900,00  

(  x ) Categoria B – Projeto de até R$3.700,00 

(     ) Categoria C – Projeto de até R$6.560,00 

(     ) Categoria D – Projeto de até R$10.000,00 

 

 

DADOS DO PROPONENTE 

 

Proponente ( x  ) Pessoa Física      (     ) Pessoa Jurídica    

(     ) MEI                    (     ) Grupos/Coletivos sem CNPJ 

Responsável VALFREDO PARANÓICO 

RG  

CPF  

CNPJ Só preencher se o proponente for Pessoa Jurídica ou MEI 

Endereço Completo  

Contatos (e-mail e 

celular) 

 

Site/blog/facebook  

 

BREVE HISTÓRICO/CURRÍCULO DO PROPONENTE 

 

 

Valfredo Paranóico nasceu em Guanambi – BA, é músico, compositor e produtor cultural. Gravou 02 CDs e 

coordenou o Festival de Música Regional do Território Sertão Produtivo. Atualmente toca na Banda 

“Caatingueiros” e desenvolve um trabalho de educação musical na Escola 2 de Julho (fictício). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Geral 

 

 

 Realizar apresentações de músicos, compositores/as e intérpretes locais e 

contribuir para a dinamização da Praça Central de Guanambi. 

Específicos 

 
 

 Dinamizar a Praça Central de Guanambi, através da realização de 

apresentações artísticas, com foco na música; 

 Fortalecer as produções culturais no município através da prensagem de CD 

com composições de artistas participantes; 

 Criar espaço de divulgação de artistas conhecidos e novos talentos, com 

intuito de possibilitar entretenimento e envolvimento das famílias em 

atividades culturais; 

 Possibilitar espaço de encontro e intercâmbio de artistas conhecidos e novos 

talentos do município, com a intenção de estabelecer trocas culturais; 

 

 

PRINCIPAIS METAS DO PROJETO 

 

Meta 
Quantidade/ 

Unidade 
Data Local de Realização 

01 Evento 1 - apresentação musical 01 Ago Praça Central de Guanambi 

02 Evento 2 - apresentação musical 01 Set Praça Central de Guanambi 

03 Prensagem de Cds Promocionais com 

composições de artistas participantes 
200 Und ------------- 

04     

05     

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Essa proposta é importante para Guanambi porque fortalece uma potencialidade do município. Guanambi já 

realiza há anos movimentos musicais, com o objetivo de divulgar músicos e compositores/as locais e 

regionais que estão no anonimato. O projeto “SOM NA PRAÇA” se propõe a somar-se a essas iniciativas e 

realizar atividades culturais em Praça Pública, durante um período do ano, contribuindo assim para a 

formação de público para a música regional e dinamização de um espaço público. 

  

As atividades acontecerão na Praça Central, local com condições de infraestrutura adequadas para receber o 

projeto. O objetivo é realizar uma vez por mês um encontro, utilizando a estrutura de palco da praça. O 

período do projeto, caso selecionado será de agosto a outubro de 2019. 

 

O Projeto “Som na Praça” se destina aos artistas do município e busca beneficiar público de todas as idades. 

No primeiro ano, pretende-se envolver 2 músicos, compoitores/as e/ou intérprete e atingir um público 

aproximado de 400 pessoas por evento, perfazendo um total de 800 pessoas aproximadamente, até o final do 

projeto. É intenção da equipe abrir espaços para os novos talentos na abertura de cada evento. 

 

Como estratégias de mobilização do público e artistas serão utilizadas redes sociais e carros de som, além da 

impressão de banner e cartazes. Outra forma de mobilização será a visitação em escolas, comerciantes e 

instituições culturais do município.  

 

As parcerias já estabelecidas são com os artistas locais, a Secretaria de Cultura do Município, Prefeitura 

Municipal e comerciantes locais. A música é o foco principal da proposta “Som na Praça”, mas também, 

abrirá espaços para canjas e participações especiais de poetas e escritores da cidade. 

 



 

CRONOGRAMA 
 

 

Início das atividades: 01/08/2019           Final das atividades: 30/10/2019 

 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

 

Nome CPF Função 

VALFREDO DO SERTÃO (FICTÍCIO) 000.000.000-00 
Coordenador/artista 

participante 

MANIZIM LASCA PINHA (FICTÍCIO) 000.000.000-00 Auxiliar de produção 
   

 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

(com base nas metas do projeto) 

 

Discriminação 
Quantidade/ 

Unidade 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Apresentações musicais nos 2 eventos 2 cachês 500,00 1.000,00 

Participações especiais de novos talentos nos 2 eventos 2 cachês 120,00 240,00 

Banner de palco 2m x 1,5m 1 und 195,00 195,00 

Impressão de cartazes A2 20 und 3,00 60,00 

Prensagem de CD Promocional 200 und 1,50 300,00 

Aluguel de som pequeno porte para eventos 2 serviços 300,00 600,00 

Ajuda de custo para coordenador geral 1 serviço 500,00 500,00 

Ajuda de custo para auxiliar de produção 1 serviço 250,00 250,00 
SUB-TOTAL   3.145,00 

    

    

    

    

ISS Municipal (%) – OBSERVAR CASO A CASO   0,00 

IR Imposto de Renda (15%) – OBSERVAR TABELA DO IRRF   555,00 

 

TOTAL GERAL 

 

3.700,00 

Lembrete: 

  

8.2. No processo de pagamento dos projetos, a Administração Pública Municipal observará os encargos obrigatórios e 

tributos previstos em lei (ISS e IRRF). 

8.2.1. O setor responsável observará caso a caso as possíveis isenções de impostos, com base no Código Tributário do 

Município e na Tabela do IRRF.  

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (opcional) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÕES 

 
Declaro que: 

a) Sou  residente e domiciliado/a em Guanambi há pelo menos 02 anos. 

b) Que estarei à disposição para colaborar com o acompanhamento e a fiscalização do Projeto pelos órgãos competentes. 

c) Que me responsabilizo pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, 

bancária, intelectual (direito autoral e de propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes desta 

contratação. 

d) Que, havendo necessidade de alteração do cronograma após a liberação do recurso, fico ciente de que devo encaminhar 

solicitação para os órgãos competentes, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

e) Que incluirei em todo material de divulgação e produtos resultantes do Projeto, as logomarcas dos patrocinadores. 

f) Que encaminharei aos órgãos competentes, em até 30 (trinta) dias do término da execução do projeto, a prestação de 

contas, observando as orientações do item 9 do Edital. 

g) Que não sou servidor vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Município e que não tenho parentes que 

atuam neste órgão. 

h) Que estou ciente de que no processo de pagamento do projeto, a Administração Pública Municipal observará os encargos 

obrigatórios e tributos previstos em lei. 

i) Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, sob pena de incorrer nas comunicações previstas nas 

esferas cível, criminal e administrativa, na forma da lei. 

Data: 

 

___/_____/_______ 

Assinatura: 

 


