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EDITAL Nº 8/2019 - INTERCÂMBIO CULTURAL

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de prazo, no período de 12 a 30 de abril de 2019,
para inscrição de propostas artístico- culturais que visem possibilitar a participação de artistas e produtores locais em cursos, eventos, oficinas e
congêneres, para formação e aperfeiçoamento de pessoal na área da cultura, nas disposições deste edital.

APRESENTAÇÃO

Em consonância com Sistema Municipal de Cultura, disposto na Lei Municipal nº 9.037 de 10 de abril de 2015, em especial aos art. 83 e 84, este
edital tem por objetivo oportunizar para artistas, técnicos, gestores culturais, empreendedores criativos, mestres dos saberes e fazeres populares
ou tradicionais e estudiosos da cultura, com residência permanente em Poços de Caldas, a participação em atividades de natureza cultural, quais
sejam: ações formativas, cursos, e pesquisas promovidas por instituições brasileiras, no período de agosto a novembro de 2019, para promoção da
difusão e do intercâmbio cultural nas diversas áreas e linguagens artístico-culturais, para a disseminação dos saberes populares e tradicionais e
para capacitação técnica de agentes culturais.

I. DA INSCRIÇÃO E DO PRAZO

b. É facultada a pessoa física, residente em Poços de Caldas, com atuação na área artístico- cultural a inscrição de 1 (uma) proposta para 
intercâmbio em qualquer unidade federativa do Brasil.
c. A inscrição se dará mediante preenchimento de ficha de inscrição, juntamente com a apresentação dos documentos solicitados no item 3 
deste edital e entrega efetuada em envelope devidamente lacrado, na Secretaria Municipal de Cultura, no endereço: Espaço Cultural da Urca, 
Praça Getúlio Vargas, s/nº, Centro, Poços de Caldas, das 8h às 18h.
d. O ato de inscrição implica na aceitação das normas contidas neste edital.

e. O prazo para inscrição será no período de 12 a 30 de abril de 2019.

VI. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

g. Poderá apresentar proposta exclusivamente pessoa física, domiciliado em Poços de Caldas, de acordo com as seguintes categorias:
viii. Proposta Individual: quando se tratar de apoio cultural para apenas uma pessoa. Neste caso, o beneficiário deve ser o proponente.
ix. Proposta de Grupo: quando se tratar de solicitação apoio cultural para mais de uma pessoa. Neste caso, o proponente responsável pela 

inscrição também deverá ser um dos integrantes do grupo, será o responsável pela proposta e deverá assegurar o cumprimento de todas as 
condições estabelecidas no Edital.
j. Um mesmo proponente ou integrante de grupo não poderá participar de mais de uma proposta para atendimento na mesma seleção, situação
em que uma das propostas será desclassificada.
k. Não poderão participar deste edital:

xii. Pessoas jurídicas;

xiii. Proponente ou integrante do grupo que já esteja no local onde será realizado o evento antes da data do início da viagem informada na ficha 
de inscrição;

xiv. Proponente em débito com prestação de contas não apresentada de outros apoios concedidos pela Secretaria Municipal de Cultura, inclusive
por meio do Incentivo Fiscal e em débito com o Município.

xv. Não serão aceitas as propostas que contemplarem: 
Atividades acadêmicas;
Residências artísticas;

XVI. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

q. Deverão ser apresentados juntamente com a ficha de inscrição os seguintes documentos do proponente:

xviii. Cópia do documento de identidade;

xix. Cópia do CPF;

xx. Comprovante de residência em Poços de Caldas, não sendo aceito de terceiros;

xxi. Currículo do proponente - devendo constar informações detalhadas sobre sua atuação na área cultural;
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22. No caso de proposta de grupo deverá ser apresentado o currículo do grupo;
23. 3 (três) páginas de distintas reportagens, publicações e outros materiais impressos em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome 
artístico do proponente, que deve estar devidamente destacado com marcador de texto ou sublinhado, para comprovação de sua atuação na área 
cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida de 3 (três) páginas);
Atenção: Não serão aceitas, para fins de comprovação, conforme disposto no item acima:
I) apenas fotografias com destaque para o empreendedor desvinculadas de informações textuais sobre a ação cultural realizada;
II) materiais impressos, reproduzidos em escala reduzida que impeçam a leitura ou que estejam apresentados de forma ilegível;
III) materiais digitais extraídos da internet, como artigos, programações, reportagens, dentre outros, não reproduzidos integralmente.

xxiv. Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda do Município vigente;
xxv. Documento que comprove a inscrição, convite ou realização do evento ou curso informado na ficha de inscrição.

xxvi. Proposta de contrapartida para o município dos conhecimentos adquiridos por intermédio de cursos, oficinas, palestras, entre outras.
xxvii. Poderão ser anexados outros documentos pelo proponente que forem considerados relevantes e pertinentes para justificar a proposta.

XXVIII. PRESTAÇÃO DE CONTAS

cc. O proponente selecionado e contemplado com o apoio deverá apresentar a prestação de contas em até 3 (três) dias após a realização do 
evento.
dd. Os procedimentos para prestação de contas deverão ser efetuados conforme instruções da Secretaria Municipal de Cultura.

XXXI. DA SELEÇÃO

ff. Será constituída um Comissão de Seleção e Organização, indicada pela Secretário Municipal de Cultura que terá como atribuição analisar as 
solicitações inscritas e a contrapartida oferecida pelo proponente para o município.

XXXIII. DOS RECURSOS

hh. A Comissão de Seleção e Organização proferirá decisão fundamentada, especialmente quando recusar proposta de projeto artístico, 
comunicando o proponente por intermédio da publicação do resultado final.
ii. Contra a decisão da Comissão de Seleção e Organização de recursar proposta, caberá recurso dirigido ao Secretário Municipal de Cultura, 
no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do resultado.
jj. O recurso administrativo deverá ser julgado no prazo do 2 (dois) dias, prorrogável por igual período.
kk. Para julgamento do recurso administrativo, o Secretário Municipal de Cultura poderá requisitar análise técnica de membros da Comissão de 
Seleção e Organização ou da equipe da Secretaria Municipal de Cultura.

XXXVIII. DISPOSIÇÕES GERAIS

mm. A Secretaria Municipal de Cultura formalizará os procedimentos de viabilização do apoio.
nn. O valor estimado relativo ao presente edital é de R$10.000,00 (dez mil reais).
oo. Os recursos não utilizados em sua totalidade poderão ser remanejados entre outros editais da Secretaria Municipal de Cultura.

pp. O apoio a que se destina o presente edital somente poderá ser a título de despesas com transporte, hospedagem, alimentação e taxa de 
inscrição para cursos, oficinas e congêneres.

qq. Não serão aceitas despesas relacionadas a cachê artístico.

rr. Este edital entra em vigor na data de publicação de seu aviso.

Poços de Caldas, 11 de abril de 2019.
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