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Portaria Secult nº 11/2020 

 

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as 

condições atuais da Pandemia Coronavirus (COVID 19), resolve que o Edital nº 6/2020 – 

Preservação da Cultura Popular “Semana Luiz Siqueira” passa a vigorar, sem prejuízo para 

as propostas já inscritas presencialmente até esta data, com a seguinte redação:  

 

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública abertura de 

prazo, no período de 2 de março a 2 de abril de 2020, para inscrição de propostas artístico-

culturais que proporcionem a preservação e valorização da Cultura Popular em âmbito 

municipal.  

 

1.2. As propostas serão acolhidas no período de 2 de março a 2 de abril de 2020, das 9h às 

18h.  

1.2.1. Fica estabelecido o encerramento do prazo para inscrição de propostas às 18h (horário 

de Brasília) do dia 2 de abril de 2020.  

1.2.2. O ato de inscrição implica na aceitação e concordância com as disposições contidas 

neste edital. 

 

1.6. A inscrição se dará mediante preenchimento de formulário disponível no sitio eletrônico da 

Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br, no espaço denominado “Editais 

da Cultura” e com acesso direto pelo link: https://forms.gle/pggS8cq7RyuHsT356  

1.6.1. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por quaisquer falhas no envio 

da inscrição ou não efetivação da mesma, contudo informará ao proponente o recebimento da 

inscrição.  

 

1.7. REVOGADO 

1.8. REVOGADO 

1.9. REVOGADO 

 

2. Documentação básica relativa ao proponente – ATENÇÃO: NO CASO DE PROPOSTA 

SELECIONADA, DEVERÃO SER APRESENTADOS OS DOCUMENTOS QUE CONSTAM 

DOS ITENS 2.1 E 2.2 DESTE EDITAL.  

 

3. Documentação complementar relativa à proposta:  

3.1. Documentos que devem ser encaminhados no caso de proposta selecionada:   

 

Poços de Caldas, 24 de março de 2020. 

 

RICARDO FONSECA OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Cultura  
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