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Portaria Secult nº 20/2020 

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, resolve que o Edital Especial Secult 

nº 7/2020 – Ações Culturais Emergenciais – Poços Curte em Casa passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 
1. Prazos para apresentação de propostas: 

(...)  

1.2.3. Uma mesma proposta poderá ter a atuação de até 3 (três) profissionais artísticos na equipe, 

atuando de forma remunerada e inscritos no formulário-padrão. 

1.2.3.1. A proposta poderá contar com a participação de número de profissionais artísticos na equipe 

superior ao limite estabelecido no item 1.2.3, desde que a atuação não seja remunerada e que sejam 

respeitadas as recomendações para não aglomeração de pessoas, bem como a adoção de medidas 

sanitárias e de distanciamento físico, conforme dispõe o item 1.10 deste edital. 

 

4. Formatos e resolução das propostas para difusão: 

4.1. Os produtos culturais gerados por intermédio deste edital serão disponibilizados gratuitamente nos 

canais de comunicação do Festival Poços Curte em Casa, para livre acesso do público, devendo o 

proponente informar a classificação indicativa em sua proposta.  

4.2.1. Para os formatos de transmissão em tempo real (live) fica estabelecido, posterior à execução, 

que o material estará disponível nas redes sociais do Festival Poços Curte em Casa.  

4.5. Poderá o proponente, após a vigência do Termo de Cooperação da etapa em que a proposta foi 

executada, solicitar à Secult que o material deixe de ser disponibilizado segundo as disposições do item 

4.1. 

 
8. Processo de seleção: 
(...) 

8.3. É de responsabilidade do proponente selecionado a execução da proposta no período de até 45 

(quarenta e cinco) dias contados do resultado de seleção. 

8.3.1. O prazo descrito no item 8.3 aplica-se aos proponentes que inscreveram suas propostas na etapa 

II, de 29 de junho a 6 de julho, disposta no item 1.4. 

 
Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Poços de Caldas, 14 de agosto de 2020. 

 
RICARDO FONSECA OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Cultura 
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