PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ
MATIPÓ - ESTADO DE MINAS GERAIS

Os interessados em participar dos projetos culturais deverão inscreverem seus projetos na
sede da Prefeitura Municipal de Matipó na Secretaria Municipal de Meio Ambiente nas ações
de Cultura, Turismo, Esporte e lazer, dia 09 de novembro a 19 de novembro de 2021, ou
por meio de sistema eletrônico por e-mail: cultura@matipo.mg.gov.br
a)
Devem compor o projeto enviado os documentos abaixo relacionados, que juntos
compõem o plano de trabalho.
b)

Formulário de Inscrição, conforme Anexo I deste edital;

c)

Termo de autorização -Direito de Obras- Anexo II

d)

Termo de autorização do uso de imagem-Anexo III

e)

Projeto/Proposta – Anexo VII

f) Documentos pessoais (Documento de Identificação, CPF, comprovante de endereço.
Os documentos em xerox e apresentação dos originais ou autenticados em cartório.
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ANEXO I – EDITAL Nº001/2021
ALDIR BLANC de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais de Matipó- MG – 2021

NÚMERO DE
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome do proponente:
Nome da
proposta/projeto:
Categoria a ser
concorrida:
Endereço:
Idade:
Tempo de vivência:
Assinatura:
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INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ
MATIPÓ - ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO- ANEXO II EDITAL Nº001/2021
ALDIR BLANC de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais de Matipó- MG – 2021

Identificação
Autor:_________________________________________________________________RG.
:_________________CPF:_________________
e‐
mail:___________________________________ Telefone:_________________________
Título do documento1 :
________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________
DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO‐EXCLUSIVA
O referido autor: a) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém
o direito de conceder os direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do
documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra
pessoa ou entidade. b) Se o documento entregue contém material do qual não detém os
direitos de autor, declara que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para
conceder à Fundação João Pinheiro os direitos requeridos por esta licença, e que esse
material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto
ou conteúdo do documento entregue. Se o documento entregue é baseado em trabalho
financiado ou apoiado por outra instituição que não a Fundação João Pinheiro, declara que
cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo.
Por mim declarada sob as seguintes condições:
Permitir uso comercial de sua obra? ( ) Sim ( ) Não
Permitir alterações em sua obra? ( ) Sim ( ) Não , contanto que outros compartilhem pela
mesma licença ( ) Não
A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso
da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido.
____________________________,
_____/_____/_____

________________________________________
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Assinatura do autor e/ou detentor dos Direitos Autorais. Ao assinar essa autorizo a circulação da minha obra
circular diante da Lei Emergencial Aldir Blanc e se torna arquivo municipal.

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
EDITAL Nº001/2021
ALDIR BLANC de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais de Matipó- MG – 2021

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de
Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à
Rua
_____________________________,
nº
_______,
na
cidade
de
____________________,
AUTORIZO
o
uso
de
minha
imagem
_______________________________ sob minha responsabilidade) em fotos ou filme, sem
finalidade comercial, para ser utilizada no trabalho destino a LEI EMERGENCIAL ALDIR
BLANC
NO
TRABALHO
INTITULADO
_____________________________________________________________________. A
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo território nacional e municipla, em todas as suas modalidades e, em
destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por
esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.
Matipó, ____ de _________________________ de 2021.

_______________________________________________________
Assinatura
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ANEXO V PROPOSTA/PROJETO EDITAL Nº001/2021
ALDIR BLANC de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais de Matipó- MG – 2021

PROJETO CULTURAL

Nome do Projeto:
______________________________________________________________________

Nome do Proponente:
______________________________________________________________________

1 – O QUE SE PRETENDE REALIZAR:
Descrever o que se pretende realizar de forma sucinta, clara e objetivo – Objetivo Principal
do Projeto. (Exemplo: realizar uma peça de teatro, realizar uma live musical, etc.)
2 – QUANDO VOCÊ PRETENDE REALIZAR SEU PROJETO
Descrever quando vai realizar seu projeto cultural, dê os detalhes mínimos necessários
para que a comissão de avaliação saiba mais sobre os detalhes (apresente um
cronograma com datas, se possível)
3 – COMO VOCÊ PRETENDE REALIZAR SEU PROJETO:
Descrever os detalhes do seu projeto, onde ele acontecerá (espaço), forma de execução, a
divulgação do trabalho para acesso da população.
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4 – QUAIS AS PESSOAS ENVOLVIDAS NO SEU PROJETO:
Descrever os principais nomes e as funções de cada integrante que irá trabalhar no seu
projeto (Ficha Técnica).
5- COMO SEU PROJETO ATENDE DE FORMA EFETIVA A NECESSIDADE DE ACESSO
Á CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE MATIPÓ?
6– COMO SERÁ UTILIZADO O RECURSO DO PRÊMIO – ORÇAMENTOS
Detalhar as despesas gerais do projeto, a fim de orientar a Comissão de Avaliação, Seleção e
Fiscalização, observando aqui os valores praticados no mercado.
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