
 Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL Nº 001/2021

O  MUNICÍPIO  DE  JAGUARÉ,  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  através  da

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, mediante as condições estipuladas neste

Edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e com a

portaria  municipal  nº  393 de 09 de agosto  de 2021,  torna público  a realização de

Concurso Público para a escolha do Hino do Município de Jaguaré.

1. DO OBJETO GERAL

O presente Edital estabelece normas e critérios necessários à realização de Concurso

para a escolha do Hino Municipal de Jaguaré, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de

21 de junho de 1993, e com a portaria municipal nº 393 de 09 de agosto de 2021.

O concurso será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações.

A realização da inscrição implica na concordância do candidato com todas as regras

estabelecidas neste Edital e seus anexos, com renúncia expressa a quaisquer outras.

2. DOS OBJETIVOS ESPECIFICO

2.1. Manifestar o espírito cívico e de amor ao Município reafirmando através do Hino a

importância da preservação das suas tradições, origem e história, sua cultura, belezas

naturais,  seu  povo,  economia  e  projeção  futura,  fazendo  cumprir  o  Art.  6º  da  Lei

Orgânica do Município.

2.2.  Revelar  e  exaltar  através  da  arte  musical,  a  expressão  mais  forte  e  viva  dos

aspectos históricos e culturais do Município de Jaguaré.

2.3. Eleger o Hino que represente o Município de Jaguaré.

2.4.  Apresentar  à  comunidade  do  Município  de  Jaguaré/ES  um  hino  que  possa

representar e promover o município considerando que passará a integrar o conjunto

dos símbolos municipais como prevê o Art. 6º da Lei Orgânica do Município.
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2.5. A criação da letra do Hino do Município deverá ser efetuada a partir da referência

histórica e cultural do município, atendendo-se no poema as citações sobre a trajetória

histórica, com enfoque nas origens, fauna, flora, solo, produtividade, aspectos culturais,

turísticos,  econômicos  e  sociais  do  município,  observando-se  para  que  não  haja

promoção de individualidades e particularidades não expressivas nessa história, não

contendo a letra gírias ou expressões temporárias.

2.5.1. A letra da música não poderá conter nenhum comentário relacionado ao seu

autor, sendo passível de desclassificação.

2.5.2. É obrigação do candidato realizar a pesquisa necessária à elaboração da obra a

ser apresentada à Comissão Julgadora. No entanto, a Secretaria Municipal de Cultura,

no intuito de facilitar o acesso dos participantes a materiais culturais que tenham por

objeto o Município de Jaguaré irá fornecer material  de apoio composto por livros e

apostilas  sobre  a  história  do  município,  a  ser  disponibilizado  no  link

http://www.jaguare.es.gov.br/uploads/documento/20210809165211-livro-do-acervo-

cultural-de-jaguare.pdf.

3. DA JUSTIFICATIVA

Consideramos  de  forma  categórica,  que  a  prática  e  a  cultura  de  cantar  o  Hino,

sobretudo  nas  escolas  necessita  de  resgate  e  valorização.  Com  os  Parâmetros

Curriculares Nacionais e em novas abordagens metodológicas, nos aproximamos cada

vez mais da história local, seja do bairro, da cidade ou do município em que vivemos.

Valorizar a memória, resgatar as identidades e as particularidades do que nos é mais

próximos faz parte  do  processo de formação do indivíduo enquanto cidadão e,  ao

mesmo tempo, possibilita a construção de uma postura crítica diante dos processos

socioculturais em que o mesmo está inserido.

Compreender a história local, dentro de uma perspectiva educativa, tem ganhado cada

vez  mais  relevância  quando  analisamos  o  processo  de  pensar  sobre  os  fatos  e

acontecimentos  que  se  processam  ao  longo  da  história.  Quando  partimos  de

problemas e  percepções que nos são adjacentes  e  que,  fazem parte  do  cotidiano

empírico, estamos ao mesmo tempo forjando e reforçando nossa identidade pessoal e

social, estabelecendo vínculos e interação com as gerações anteriores, assim como
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ampliando nosso conhecimento acerca da nossa comunidade, aumentando cada vez

mais a autoestima do cidadão jaguarense.

Dessa  forma,  cabe-nos  destacar  a  importância  dos  símbolos  nacionais  para  a

coletividade na formação de sujeitos  históricos  conscientes  de seu papel  enquanto

agentes produtores de uma história  individual  e  coletiva.  Assim,  temos a bandeira,

como sendo um símbolo que representa a soberania de um poder público; já o brasão,

característico da tradição europeia, tem por finalidade identificar as famílias e as casas

reais, mas também de ressaltar as peculiaridades do país e fortalecer o sentimento de

nacionalismo; e finalmente o hino, entendido como uma composição musical patriótica

que objetiva enaltecer e engrandecer as características históricas de um povo.

Nesse sentido, Jaguaré se mostra através da sua bandeira e de seu brasão. A primeira

é formada pelas cores verde, vermelho e branco, fazendo referência à colonização

italiana; o escudo sobreposto a faixa, as culturas de café e pimenta; o círculo preto, o

carvão e o petróleo;  o ramo de café, uma das principais culturas do município; o mapa

ao centro, de azul, traduz a lagoa que havia em Jaguaré sendo o berço do município; e

a faixa de terra, o solo e a data de sua emancipação política. Contudo, Jaguaré, na

iminência de completar 40 anos de sua emancipação política ainda não possui um hino

municipal. É importante destacar que somente a partir desta totalidade imagética é que

é possível percebermos o valor histórico-cultural desvelado a partir de um conjunto de

insígnias e manifestações gráficas.

Sob  esta  ótica,  os  símbolos  existentes  na  bandeira  e  no  brasão,  notadamente  a

presença do mapa do município, dos galhos de café e do lavrador e das cores fazem

menção  ao  processo  de  construção  e  desenvolvimento  do  município  em toda  sua

organização, seja econômica, cultural e social.

E dentro dessa perspectiva é que se faz necessário organizar um Concurso Público

para a escolha do Hino do município de Jaguaré. Seu principal objetivo é resgatar o

sentimento de pertencimento do cidadão e de civismo enquanto prática de cidadania

que regulamenta a vida coletiva em prol do interesse público. Além disso, cabe-nos

salientar a importância do hino na formação de uma unidade social regida pelo amor e

respeito à pátria, e a partir desse viés estimular o conhecimento dos símbolos regionais
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e locais e, por fim remontar as raízes da história do povo de Jaguaré na sua trajetória

ao longo dos processos históricos.

4. DA COMISSÃO ORGANIZADORA

4.1.  Compete  à  Comissão  Organizadora,  com  funções  de  Comissão  Especial  de

Licitação, nomeada pelo Prefeito Municipal, e com a portaria municipal nº 393 de 09 de

agosto de 2021:

I. Definir os procedimentos necessários à realização do concurso público;

II. Definir as etapas do concurso;

III. Coordenar todas as atividades relativas à realização do Concurso;

IV. Acompanhar e auxiliar, quando solicitado, a Comissão Julgadora na escolha das

músicas.

4.2.  A  Comissão  Organizadora  indicará  os  membros  da  Comissão  Julgadora,  que

deverá ser formada por 06 (seis) membros. 02 (dois) de reconhecido saber histórico

relacionado ao município de Jaguaré, 03 (três) de reconhecido conhecimento na área

musical e 01 (um) de reconhecido conhecimento na área de linguística/literatura.

4.3. À Comissão Organizadora caberá o direito de pedir a prorrogação do Concurso

caso nenhuma das composições inscritas preencha os requisitos necessários previstos

neste edital, para a Oficialização do Hino Municipal ou mediante necessidade de maior

prazo devido situações extraordinárias.

4.4. À Comissão Organizadora competirá todos os procedimentos e fases necessárias

ao processamento do Concurso.

5. DA COMISSÃO JULGADORA

5.1. Para a realização do Concurso, o Prefeito Municipal nomeará através de Decreto a

Comissão Julgadora, cujos membros serão apontados pela Comissão Organizadora,

para avaliação dos trabalhos inscritos, nos termos deste Edital.

5.2.  A  Comissão  julgadora  seguirá  rigorosamente  este  Edital,  sendo  soberana  nas

decisões e resolverá os casos omissos, fundamentando em ata sua decisão acerca da

seleção das propostas.
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5.3. A Comissão Julgadora na fase final terá o direito de introduzir correções que julgar

necessárias para o aprimoramento da composição.

5.4. A Comissão Julgadora pré-selecionará 02 (duas) propostas como finalistas para

votação  popular,  e  solicitará  a  entrega  de  partituras  das  vozes  e  naipes  dos

instrumentos por parte desses proponentes.

6. DAS FASES DO CONCURSO

6.1. O Concurso será dividido em 05 (cinco) fases distintas, assim distribuídas:

I – Divulgação e abertura de inscrições;

II – Análise documental para habilitação das propostas pela Comissão Organizadora;

III – Período de pré-seleção das 02 (duas) músicas finalistas pela Comissão Julgadora;

IV– Seleção final a ser realizada através de votação pública com a escolha da música

do  candidato  vencedor,  através  de  meio  eletrônico,  na  forma  a  ser  definida  pela

Comissão;

V - Lançamento em local e data a ser definido pela Administração Municipal.

7. DO CRONOGRAMA

7.1 A realização do Concurso Público obedecerá ao seguinte cronograma:

I - Publicação do Edital: de 10/08/2021;

II - Período de inscrição de propostas: de 11/08/2021 a 30/09/2021;

III- Período de análise documental: de 01/10/2021 a 08/10/2021;

IV - Publicação das inscrições habilitadas: 08/10/2021;

V - Período para apresentação de recurso da publicação das inscrições habilitadas: de 

11/10/2021 a 13/10/2021;

VI – Publicação do resultado do recurso: 14/10/2021. 

VII - Período de pré-seleção das 02 (duas) músicas finalistas (Comissão Julgadora): de

14/10/2021 a 22/10/2021;

VIII - Anúncio das 02 (duas) músicas finalistas: 22/10/2021;
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IX  –  Período  de  apresentação  de  recursos  do  resultada  das  02  (duas)  músicas

finalistas: 25/10/2021 a 26/10/2021;

X - Publicação do resultado dos recursos e resultado dos finalistas: 04/11/202;

XI – Período de votação pública em meio eletrônico: de 08/11/2021 a 16/11/2021;

XII – Publicação do resultado final: 19/11/2021.

8. DAS INSCRIÇÕES

8.1. Poderão se inscrever brasileiros (as), natos ou naturalizados em nível nacional.

8.2. É vedada a participação no concurso de membros da Comissão Organizadora e de

Licitação,  da  Comissão  Julgadora  e  de  seus  familiares  até  o  2º  grau  ou  qualquer

servidor  que  esteja  participando  direta  ou  indiretamente,  nos  termos  da  portaria

municipal nº 393 de 09 de agosto de 2021.

8.3. Também é vedada a participação de pessoas físicas menores de 18 (dezoito anos)

e de pessoas jurídicas.

8.4.  Poderão  concorrer  composições  originais,  criadas  de  forma  individual  ou  em

parceria, sem exigência de conhecimento em teoria musical, desde que observadas as

normas expressas no presente regulamento.

8.5. A inscrição será individual e gratuita. Deverá ser realizada mediante o envio de

toda a documentação exigida no presente Edital,  no período de 10/08/2021 até as

23hrs59min  do  dia  30/09/2021  para  o  endereço  de  e-mail

concursohino@jaguare.es.gov.br.

8.5.1. As inscrições efetivadas dentro do período indicado no caput do item 8.5 terão a

confirmação  via  e-mail realizada  nos  dias  subsequentes  ao  fim  das  inscrições.

Qualquer  inscrição  realizada  fora  do  prazo  estabelecido  serão  automaticamente

desclassificadas.

8.6.  As inscrições serão formalizadas através do envio  para  o  endereço de  e-mail

indicado no item 8.5 da seguinte documentação:

1. Ficha de inscrição – Anexo I;
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2. Termo de Cessão de Direitos Autorais para o Município de Jaguaré, com firma 
reconhecida na modalidade de verdadeiro – Modelo do Anexo II;

3. Cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF do candidato,

e dos coautores, se houver;

4. Cópia de comprovante de residência do candidato signatário da documentação;

5.  Letra  da  música,  em  uma  via  digitada,  acompanhada  da  gravação,  com  linha

melódica, harmônica, clara e audível em formato WAV ou MP3;

6. Resumo do(s) Currículo(s) do(s) autor(es).

8.6.1.  Todos  os  candidatos  deverão  manter  em  sua  posse  os  originais  da

documentação exigida para a efetivação da inscrição, devendo apresentar os mesmos

à Comissão Organizadora assim que for solicitado. 

8.7.  A  não  apresentação  da  documentação  quando  solicitada  implica  na

desclassificação do candidato.  

8.8. Cada proponente deverá apresentar apenas 01 (uma) única música no Concurso,

sob risco de desclassificação, não podendo, inclusive, ser coautor de outra obra.

8.9. A inscrição deverá ser feita pelo autor da obra, ou, havendo, pelo autor e pelos

coautores, conforme anexo I deste Edital. 

8.9.1.  No caso dos trabalhos apresentados em que houver  coautor(es),  a  ficha de

inscrição  deverá  ter  os  dados  de  todos;  quanto  ao  Termo  de  Cessão  de  Direitos

Autorais, autor e coautor(es) deverão assinar individualmente um termo cada, devendo

todos os termos serem juntados na inscrição, sob pena de desclassificação.

8.9.1. Ficam expressamente vedada as inclusões de parcerias após encerramento das

inscrições.

8.10. Todas as composições apresentadas pelos candidatos passarão a fazer parte do

acervo da “Casa da Memória” do Município de Jaguaré e, com exceção da composição

sagrada vencedora, não serão remuneradas ou receberão qualquer contraprestação

financeira, sendo a cessão gratuita.
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8.11. A assinatura do participante na ficha de inscrição implicará à aceitação plena e

irrevogável das condições estabelecidas neste Edital.

8.12. Os trabalhos apresentados fora do prazo estabelecido no item 7.1, inciso II serão

automaticamente desclassificados, independentemente de qualquer análise.

8.11. Assim que forem definidos, os dois finalistas escolhidos pela Comissão Julgadora

deverão enviar em no máximo 10 (dez) dias corridos, as partituras do trabalho.

8.12. Todos os contatos que se fizerem necessários entre a Comissão Organizadora e

o(s) candidato(s), representando a obra inscrita, serão feitos preferencialmente pelo e-

mail apontado na ficha de inscrição, vinculado ao autor/coautor apontado na ficha do

anexo I como “responsável pela inscrição”.

9. DA LETRA E DA MÚSICA

9.1. A letra da música deverá ser digitada e impressa em papel liso, com Fonte Arial,

tamanho 12, sem rasuras, emendas, borrões e entrelinhas ou qualquer outro sinal que

prejudique a análise da Comissão Julgadora.

9.2.  É  vedado o uso de siglas,  símbolos,  slogans ou qualquer  expressão ligada a

partidos políticos e tendências ideológicas, ou qualquer outro sinal ou marca que possa

servir inclusive de identificação da obra, vinculando a mesma ao(s) autor(es). 

9.3.  A letra  do Hino deverá ser  autoral,  original,  e ater-se às normas clássicas da

versificação:  métrica,  cadência,  rima,  estrofação,  refrão,  condições  que  facilitam  a

musicalidade e a composição musical.

9.4. A letra do Hino deverá observar as normas da Língua Portuguesa, evitando vícios

de  linguagem  (ambiguidade,  rebuscamento  vocabular  exagerado,  sintaxe  truncada,

cacofonias, gírias, etc.), primando pela clareza e concisão.

9.5. Na composição e escolha da música, o candidato deverá observar os seguintes

critérios:

9.5.1 A configuração rítmica deve ser simples, evitando síncopes e contratempos;

9.5.2.  Preocupar-se  com a  execução  vocal,  com intervalos  simples,  sem exageros

dissonantes;
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9.5.3 A música deverá permitir o canto sempre em uníssono (UMA SÓ VOZ).

9.6 A execução instrumental deve ser a cola voz (acompanhando a execução vocal).

9.7 A composição (letra e música), obrigatoriamente, deverá ser inédita e original, nos

termos deste edital.

9.7.1.  Serão consideradas músicas inéditas aquelas que nunca foram gravadas em

disco, não tenham sido difundidas pelos meios de comunicação, incluídas redes sociais

e outras plataformas digitais, nem apresentadas em Festivais e Concursos;

9.7.2. São consideradas músicas originais aquelas não plagiadas tanto em relação à

letra- texto quanto à melodia musical.

9.7.3. Caso venha a ser classificada alguma música que não seja inédita ou original, e

não  sendo  essa  circunstância  do  conhecimento  da  Comissão  Julgadora,  as  partes

eventualmente  prejudicadas  deverão  apresentar  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura

denúncia devidamente comprovada, instruída e protocolada antes da data do resultado

final do processo que apontará o Hino vencedor.

9.7.4 O proponente que se utilizar de plágio será responsabilizado civil e criminalmente,

conforme previsto na Lei Federal 9.610/98.

10 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Para efeito de julgamento, serão considerados:

10.1.1. Na apreciação musical serão observados a originalidade, o estilo, a melodia, a

harmonia, o ritmo e a singularidade da música;

10.1.2.  O tempo de execução do Hino deverá ser no mínimo de 2,5 (dois e meio)

minutos e no máximo de 4 (quatro) minutos;

10.1.3.  Os  aspectos  linguístico-literários,  a  adequação  do  tema,  a  facilidade  de

comunicação, a interação com a melodia, e a gramática correta, com linguagem ao

alcance de todos;

10.1.4. Coerência do conjunto da obra (letra e música).
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10.2. O julgamento dos trabalhos estará a cargo da Comissão Julgadora, apontada

pela Comissão Organizadora, nos termos deste Edital.

10.3. Dos critérios a serem avaliados pela Comissão Julgadora:

ITEM

:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO: PONTUAÇÃO:

01 Adequação da letra aos temas, criatividade e interação

com a música.

0 a 25

02 Adequação da História do Município de Jaguaré, assim

como  a  veracidade  dos  fatores  culturais,  sociais,

turísticos, naturais e econômicos.

0 a 25

03 Originalidade,  estilo,  melodia,  harmonia,  ritmo  e  a

singularidade da música.

0 a 25

04 Os  aspectos  linguístico-literários,  gramaticais  e

linguagem ao alcance de todos.

0 a 25

Total: 0 a 100

10.4. A nota final dos trabalhos apresentados ao Concurso oriundo do presente Edital

será  calculada somando a pontuação atribuída pelos membros da Comissão Julgadora

aos critérios  estipulados no item 10.3 deste Edital.

10.5.  Serão  selecionados  pela  Comissão  Julgadora,  os  02  (dois)  trabalhos  que

obtiverem a maior pontuação, em ordem decrescente.

10.6.  Em caso de empate  na nota  total,  serão observados,  sucessivamente,  como

critérios de desempate, a maior pontuação alcançada, sucessivamente, nos itens 01,

02, 03 e 04 da tabela de avaliação constante do item 10.3.

10.7.  Em  caso  de  persistência  do  empate  ao  final  da  conferência  da  pontuação

alcançada em cada item, o critério de empate a ser observado será a maior idade,

prevalecendo o candidato mais velho.

10.8. Havendo a hipótese remota de candidatos com a mesma data de nascimento, e

por consequência, de mesma idade, será efetuado sorteio.
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10.9.  A  Comissão  Organizadora  adotará  os  critérios  e  medidas  necessárias  para

garantir que a Comissão Avaliadora não identifique os autores das obras no momento

em que forem submetidas para avaliação.

11. DA SELEÇÃO FINAL

11.1.  Os 02 (dois)  trabalhos finalistas selecionados pela Comissão Julgadora serão

submetidos a apreciação pública, que por meio de votação elegerá uma música, sendo

a mais votada considerada oficialmente o Hino de Jaguaré.

11.2. A votação se dará em meio eletrônico, a ser disponibilizado oportunamente pela

Prefeitura Municipal de Jaguaré, dentro do previsto por este Edital.

11.3. Apenas uma música será escolhida.

12. DA PREMIAÇÃO

12.1. Ao autor do trabalho vencedor será concedido uma premiação em dinheiro no

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), às expensas de dotação própria da Secretaria

Municipal de Cultura.

12.2. Para o recebimento da premiação deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Apresentação da Cessão dos Direitos Autorais, conforme art. 111 da Lei Federal nº

8.666/1993;

II - Apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal:

a. Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal;

b. Estadual, expedida pelas Secretarias Estaduais da Fazenda;

c. Federal, expedida pela Receita Federal do Brasil.

III - Apresentação de documento em que indica conta corrente em nome do autor do

trabalho vencedor para recebimento do prêmio.

13. DAS CORREÇÕES E ALTERAÇÕES

13.1 –  Após a escolha do hino vencedor (o primeiro colocado), a Comissão, poderá

solicitar ao(s) autor(es) correções e alterações tanto na letra e melodia, quanto nos
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aspectos  gramaticais  e  sintáticos,  para  que assim seja  homologado como hino  do

Município de Jaguaré.

14 - DO RECURSO

14.1  –  Caso  algum concorrente  deseje  recorrer  à  decisão  da  seleção,  deverá  ser

solicitado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser protocolado na

Prefeitura Municipal de Jaguaré.

14.2 – A Comissão Julgadora terá o prazo de 05 (cinco) dias para analisar o recurso do

candidato e dar ciência ao mesmo do resultado.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 Todos os atos relativos ao Concurso para a escolha do Hino Municipal de Jaguaré

serão  publicados  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  Espírito  Santo  e  no  site:

www.jaguare.es.gov.br.

15.2.  Os  casos  omissos  serão  analisados  pelos  membros  das  Comissões

Organizadora e pela Comissão Julgadora, cujas decisões são soberanas. 

Jaguaré/ES, 10 de agosto de 2021.

MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM

Prefeito Municipal
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ANEXO 01 – FICHA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

EDITAL N° 001/2021

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº________________ / 2021

(para preenchimento da comissão)

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:

__________________________________________________________________

(No campo “responsável pela inscrição” deverá ser informado o nome do autor, ou de um dos coautores,

na hipótese de havê-los. O indicado como responsável pela inscrição será o contato que representará o

trabalho inscrito no concurso junto à Comissão Organizadora).

NOME DO AUTOR:______________________________________________________

PROFISSÃO:_____________________________CPF:_________________________

RG:____________________________ÓRGÃO EXPEDIDOR: ____________________

ENDEREÇO (RUA/AV)_________________________________________Nº________ 

BAIRRO:_________________________________CIDADE:______________________

ESTADO:_______CEP:______________________TELEFONE:__________________

CELULAR: __________________EMAIL: ____________________________________

ASSINATURA:______________________________________

(caso haja coautor, preencher os dados abaixo. Caso haja mais de um coautor, replicar os dados abaixo

quantas vezes necessário para qualificar todos).

NOME  DO  COAUTOR:

___________________________________________________

PROFISSÃO:_____________________________CPF:_________________________

RG:____________________________ÓRGÃO EXPEDIDOR: ____________________
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ENDEREÇO (RUA/AV)_________________________________________Nº________ 

BAIRRO:_________________________________CIDADE:______________________

ESTADO:_______CEP:______________________TELEFONE:__________________

CELULAR: __________________EMAIL: ____________________________________

ASSINATURA:_____________________________________

ANEXO II - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

CONCURSO DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

EDITAL N° 001/2021

Pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais e tendo em  vista o disposto na

Lei  Federal  nº  9.610/98___________________________________________,  RG  nº

__________________, CPF nº _______________________,  autorizo a  CESSÃO E

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS, a partir desta data, da composição por

mim apresentada à Comissão Especial da Prefeitura Municipal de Jaguaré, Estado do

Espírito Santo, nomeada pela Portaria nº 393, de 09 de agosto de 2021,  nos termos do

Edital nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Jaguaré, com o intuito de participar do

Concurso de Seleção do Hino Municipal de Jaguaré/ES.

Declaro estar ciente de que a presente cessão será gratuita, sem direito a qualquer

contraprestação financeira,  a menos que o trabalho por mim apresentado se sagre

vencedor  do  concurso,  hipótese  em  que  terá  a  contraprestação  do  valor  de  R$

5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de premiação pelo Edital nº 001/2021. 

Declaro ainda que: 

a) A composição acima referenciada é de minha legítima autoria e não viola e não

infringe qualquer direito autoral existente, pelo qual me responsabilizo totalmente; 

b) Autorizo a publicação da composição acima referenciada em áudio e em versões

impressa e eletrônica da obra a ser publicada e concedo à Prefeitura Municipal de

Jaguaré  plenos  direitos  em  todo  o  território  nacional  para  escolha  do  editor,  de
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reprodução, de divulgação, de formato e o que for necessário para que a publicação

seja efetivada. 

c) Concedo à  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Pessoa Jurídica de Direito

Público, inscrita no CNPJ nº 27.744.184/0001-50, com sede na Avenida 09 de Agosto,

nº  2326,  Centro,  Jaguaré/ES,  CEP  29950-000,  em  caráter  permanente,  todos  os

direitos autorais da composição acima referenciada como para publicação, atualização,

exibição, reprodução, tradução, distribuição, transmissão, difusão e comunicação da

obra ao público, por qualquer formato ou meio, diretamente ou por meio de terceiros,

mantidos os créditos do autor, sem que isso implique direito à percepção de qualquer

valor, inclusive a título de direitos autorais.

[cidade], _______ de _____________ de 2021. 

______________________________________________ 

[assinatura do autor e dos coautor(es),

se houver, com reconhecimento de firma]
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