FUNDARTE – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé
Av. Constantino Pinto, nº 400, Centro, Muriaé/MG
CNPJ nº 02.994.421/0001-00

EDITAL DE OCUPAÇÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇOS CULTURAIS DA
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTES DE MURIAÉ – FUNDARTE

EDITAL Nº 001/2022

A Prefeitura de Muriaé, através da FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTES DE MURIAÉ –
FUNDARTE, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o presente Edital,
definindo critérios para a seleção de propostas de projetos de natureza cultural e artística,
aplicando, no que couber, a Lei Federal de nº 8.666/1993 e Lei Federal de nº 14.133/2021,
visando a realização de eventos e atividades culturais e/ou artísticas nos espaços elencados, sem
ônus para a FUNDARTE, nas datas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos,
mediante a cessão temporária e não onerosa de uso aos proponentes.
1 – DO OBJETO
1.1 O presente Edital de Ocupação tem como objetivo a seleção de projetos para o uso, a título
precário, dos espaços culturais da FUNDARTE, visando a democratização e a realização de
eventos e atividades culturais e/ou artísticas, sem ônus para a FUNDARTE, cujas propostas
tenham sido aprovadas por comissão nomeada especificamente para análise, julgamento e
seleção dos eventos, sendo, para tanto, oferecidos os seguintes espaços culturais:
1.1.1 – Cinemateca Paulo Porto – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares Canêdo
– Grande Hotel Muriahe
1.1.2 – Teatro Zaccaria Marques
1.1.3 – Teatro Municipal Belmira Vilas Boas
1.1.4 – Teatro Gregório de Mattos Guerra
1.1.5 – Galeria de Artes Mônica Botelho – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares
Canêdo – Grande Hotel Muriahe
1.1.6 – Galeria de Artes da Fundação de Cultura e Artes de Muriaé – FUNDARTE
1.2. Os selecionados terão à sua disposição as datas e horários descritos no Anexo I deste Edital,
podendo selecionar mais de um dia do mesmo espaço para ocupação.
1.2.1 Caso haja coincidência de datas nas propostas culturais, caberá à comissão de avaliação a
definição, em conjunto com os proponentes, das datas das respectivas apresentações ou
realizações.
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1.3 A comissão de avaliação será integrada por dois representantes da Fundação de Cultura e
Artes de Muriaé – FUNDARTE e um representante do Conselho Municipal de Políticas
Culturais – CMPC.

2 – DAS PROPOSTAS E PROPONENTES
2.1 Poderão participar como proponentes deste Edital pessoas físicas maiores de 18 (dezoito)
anos e pessoas jurídicas com regular funcionamento.
2.1.1 Estão impedidos de participar como proponentes deste Edital os membros da comissão de
avaliação e os servidores públicos da FUNDARTE e seus cônjuges.
2.2 Cada proponente poderá inscrever até 2 (duas) propostas culturais.
2.3 Em caso de elenco e/ou grupo artístico composto por menores de 18 (dezoito) anos, o
proponente deverá apresentar autorização para a participação do menor.
2.4 Cada proposta deverá selecionar o centro e/ou espaço cultural a ser ocupado de acordo com
a sua necessidade, analisando, para tanto, os Anexos II e III deste Edital, onde constam as
plantas dos espaços e respectivo rider técnico, bem como a sua ocupação máxima.
2.4.1 Caso os equipamentos disponíveis não sejam suficientes, fica a cargo do proponente a
locação e/ou aquisição dos demais equipamentos.
2.5 Cada proposta deverá selecionar a data de realização do projeto, dentre as disponíveis no
calendário apresentado no Anexo I deste Edital.
2.5.1 Devem ser previstas na solicitação de datas para eventos a reserva de datas para a
montagem e desmontagem de cenários e estruturas afins, inclusive com o número de horas
previsto para tais atividades.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir do dia 05 de abril de 2022 e terão
fluxo contínuo, ou seja, ficarão abertas permanentemente, até o limite disposto no item 3.1.1.
3.1.1 A proposta deve ser enviada até o máximo de 30 (trinta) dias de antecedência da data
prevista para o evento, sendo este um requisito de habilitação.
3.1.2 As datas que não forem objeto de proposta até os 30 (trinta) dias anteriores serão excluídas
do calendário deste certame e ficarão à disposição da FUNDARTE.
3.2 As inscrições deverão ser efetuadas por meio do preenchimento do formulário
disponibilizado

no

site

oficial

da

FUNDARTE,

acessível

pelo

link

www.fundartemuriae.com.br/editaldeocupacao2022.

pág. 2

FUNDARTE – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé
Av. Constantino Pinto, nº 400, Centro, Muriaé/MG
CNPJ nº 02.994.421/0001-00

3.3 No ato de inscrição, o proponente deverá anexar ao formulário cópia simples dos seguintes
documentos:
3.3.1 Em caso de pessoa física:
a) documento de identidade oficial com foto (RG, Passaporte, CNH, etc.);
b) cadastro de pessoa física – CPF;
c) comprovante de residência recente (últimos 90 dias);
d) currículo ou histórico de atuação do proponente ou grupo, em conformidade e coerência com
o objeto e natureza da proposta, com limite de duas páginas;
e) documentos comprobatórios do currículo do proponente ou grupo, considerados, para tanto,
clipping, fotografias, certificados, peças gráficas, matérias em jornais e demais veículos de
comunicação impressos ou virtuais;
f) projeto de ocupação, mediante o preenchimento das informações requeridas no formulário
da inscrição on-line constante no item 3.2, conforme modelo do Anexo IV deste edital.
3.3.2 Em caso de pessoa jurídica:
a) cartão CNPJ;
b) documento de identidade do representante legal;
c) cadastro de pessoa física do representante legal – CPF, dispensada a apresentação caso o
documento de identidade possua este número;
d) currículo resumido do proponente ou grupo, em conformidade e coerência com o objeto e
natureza da proposta, com as devidas comprovações;
e) documentos comprobatórios do currículo do proponente ou grupo, considerados, para tanto,
clipping, fotografias, certificados, peças gráficas, matérias em jornais e demais veículos de
comunicação impressos ou virtuais;
f) projeto de ocupação, mediante o preenchimento das informações requeridas no formulário
de inscrição on-line constante no item 3.2, conforme modelo do Anexo IV deste edital.
3.4 Caso haja duplicidade de inscrições, será considerada apenas a de data mais recente.

4 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 A seleção dos projetos culturais a ocuparem os espaços será realizada por comissão de
avaliação nomeada especificamente para este fim, e consistirá nas seguintes avaliações:
4.1.1 Serão considerados habilitados os projetos com documentação regular e protocolados em
atendimento ao prazo do item 3.1.1, observado o disposto no item 2.1.
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4.1.2 As propostas habilitadas serão analisadas no mérito pela comissão de avaliação que
atribuirá nota segundo os critérios estabelecidos no item 4.2. O resultado será a soma das notas,
sendo o valor máximo de 100 (cem) pontos.
4.1.3 Serão aprovadas as propostas que obtiverem nota superior a 70 (setenta) pontos.
4.1.4 Para propostas habilitadas inscritas no mesmo prazo e pleiteando a mesma data, conforme
Anexo I, será utilizado regime de classificação conforme nota total obtida na análise de mérito.
4.1.5 Serão eliminados os projetos que: a) Obtenham nota igual a zero em qualquer critério de
avaliação; b) Tenham cunho político/religioso; c) Tenham cunho discriminatório por raça/etnia,
gênero, orientação sexual, religiosa, ou quaisquer outras formas de discriminação; projetos de
cunho ofensivo à pessoa, instituições ou grupos sociais; d) Façam apologia ao crime, drogas
lícitas ou ilícitas, armas, violência ou propague mensagens de ódio às pessoas, instituições ou
grupos sociais;
4.2 Serão analisados os seguintes critérios:
Critério

Pontuação

Qualidade e excelência artística e/ou cultural do projeto

20

Viabilidade operacional e legal

20

Qualificação da equipe

20

Adequação do projeto ao espaço pretendido

20

Inovação e diversidade da linguagem

10

Democratização do acesso

10

4.3 Os resultados da seleção dos projetos serão publicados no site da FUNDARTE
(www.fundartemuriae.com.br)

e

no

Diário

Oficial

dos

Municípios

(www.diariomunicipal.com.br) até 7 (sete) dias úteis após o protocolo da proposta.
4.3.1 Do resultado preliminar caberá interposição de recurso pelo interessado, devendo ser
preenchido no formulário do Anexo V e enviado para o e-mail ocupafundarte@gmail.com no
prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação do resultado. A decisão sobre o recurso,
analisado pela comissão de avaliação, será enviada para o e-mail do proponente até 2 (dois)
dias úteis após o protocolo.
4.3.2 É vedada, na fase de recursos, a inclusão de documentos ou informações que deveriam
constar originalmente da proposta no momento da inscrição.
4.4

A

homologação

do

(www.fundartemuriae.com.br)

resultado
e

será
no

publicada
Diário

no

site

Oficial

da

FUNDARTE

dos

Municípios

(www.diariomunicipal.com.br) no dia útil seguinte à análise do recurso.
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5 – DA CONTRATUALIZAÇÃO
5.1 O proponente selecionado assinará Termo de Compromisso para ocupação do espaço
cultural escolhido, nas datas dispostas no projeto.
5.2 Para formalização do contrato, o proponente deve apresentar os seguintes documentos
complementares na sede da FUNDARTE, no prazo de até 7 (sete) dias úteis após a publicação
do resultado definitivo:
a) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
b) Em caso de proponente pessoa jurídica:
b.1 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
b.2 Cópia do ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registros Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
c) Em caso de proponente pessoa física representante de grupo ou coletivo, declaração de
representação assinado pelos integrantes, acompanhado de cópia simples do documento de
identidade de cada um.
5.3 A ausência de qualquer dos documentos necessários no prazo determinado gerará a
desclassificação da proposta.
6 – DAS RESPONSABILIDADES DOS PROPONENTES SELECIONADOS
6.1 Os proponentes selecionados serão responsáveis pela montagem técnica de equipamentos,
conservação e limpeza dos espaços cedidos pela FUNDARTE, além das obrigações descritas
em Termo de Compromisso a ser firmado pela FUNDARTE e o proponente em momento
oportuno.
6.2 Os proponentes devem assumir total responsabilidade sobre documentos e possíveis
recolhimentos e multas referentes a direitos autorais, conexos, morais e patrimoniais, estando a
FUNDARTE totalmente isenta de responsabilidades quanto a este quesito.
6.3 A FUNDARTE estará isenta de quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias, cíveis,
tributárias, criminais e administrativas entre o selecionado e os demais integrantes dos projetos
selecionados.
6.4 É vedado ao proponente ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações
assumidos.
7 – DA BILHETERIA, TAXAS DE INSCRIÇÕES, ENTRADAS E AFINS
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7.1 Nos eventos em que houver cobrança de ingressos, taxas de inscrição ou entradas o valor
será estipulado pelo proponente e ficará com ele o montante arrecadado, desde que respeitadas
as seguintes regras:
7.1.1 O ingresso deve ser acessível para toda a sociedade, com valor máximo de R$30,00 (trinta
reais) para espetáculos, shows, palestras, workshops, dentre outros, observada a meia-entrada
garantida pela Lei Federal nº 12.913, de 26 de dezembro de 2013.
7.2 Como contrapartida, fica o proponente obrigado a repassar 10% (dez por cento) dos
ingressos, inscrições ou entradas à FUNDARTE, que decidirá sobre a sua destinação, através
da comissão de avaliação nomeada em ato próprio, observando o público alvo do projeto em
questão e a necessidade dos beneficiados.
7.3 No caso de evento cultural em que haja a venda de obras artísticas, tais como livros, quadros,
fotografias, gravuras, esculturas, entre outros, a definição de preço do produto ficará a critério
do proponente.
7.3.1 Como contrapartida, fica o proponente que estiver comercializando produtos culturais
obrigado a repassar uma obra, no caso de comercialização de quadros e esculturas, ou 10 (dez)
exemplares, no caso de comercialização de livros ou outros produtos de mesmo tipo de suporte,
para integrar o acervo da FUNDARTE.
8 – DO PLANO DE MÍDIA
8.1 A FUNDARTE oferecerá aos projetos selecionados a divulgação do evento em seu site e
redes sociais oficiais, ficando sob responsabilidade do proponente a criação do plano de mídia
e divulgação do seu evento, observados os critérios dispostos no Termo de Compromisso.
8.1.1 O proponente deverá enviar ao e-mail ocupafundarte@gmail.com o material gráfico de
divulgação do projeto em até 15 (quinze) dias antes do evento, ficando o material pendente de
análise e aprovação pelo Setor de Comunicação da FUNDARTE.
8.1.2 É obrigatória a confecção de banner nas dimensões discriminadas como abaixo, para
disposição à frente do centro e/ou espaço cultural nas datas previstas para o evento:
- Galeria de Artes – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares Canêdo – Grande Hotel
Muriahe: 01 Banner em lona, nas dimensões 2,50 (largura) x 1,70 (altura)
- Cinemateca Paulo Porto – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares Canêdo –
Grande Hotel Muriahe: 01 Banner em lona, nas dimensões 0,90 (largura) x 1,30 (altura)
- Teatro Municipal Belmira Vilas Boas, Teatro Gregório de Mattos Guerra e Teatro Zaccaria
Marques: 01 Banner em lona, nas dimensões 1,10 (largura) x 1,80 (altura)

pág. 6

FUNDARTE – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé
Av. Constantino Pinto, nº 400, Centro, Muriaé/MG
CNPJ nº 02.994.421/0001-00

8.1.3 As logomarcas da Prefeitura Municipal de Muriaé e da FUNDARTE devem constar como
apoio e a do proponente como realização.
8.1.4 Os selecionados autorizam, desde já, a FUNDARTE e a Prefeitura de Muriaé a
mencionarem em suas ações de difusão, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas
técnicas, material audiovisual e fotografias dos eventos selecionados neste Edital.
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A FUNDARTE designará um servidor para vistoriar a montagem e operação dos
equipamentos cedidos, bem como dos equipamentos de propriedade do proponente. Este
servidor não será responsável em fornecer mão de obra para a produção do evento cultural,
também ficando a cargo do proponente o técnico para manuseio dos equipamentos.
9.2 Em hipótese alguma a FUNDARTE fará repasse de qualquer auxílio financeiro aos
proponentes.
9.3 Antes e após o evento será feita vistoria no local, em que conste as condições do espaço
cultural cedido, bem como dos equipamentos fornecidos.
9.4 Constatadas avarias nos imóveis ou equipamentos da FUNDARTE, o proponente deverá
providenciar o reparo ou reposição, sob pena de instauração dos procedimentos cabíveis para a
cobrança dos valores.
9.5 Os proponentes selecionados autorizam a FUNDARTE a registrar e utilizar
institucionalmente as imagens das apresentações em seu site e redes sociais de forma gratuita.
9.6 A execução do projeto implica na plena aceitação, pelo proponente, de todas as condições
estabelecidas neste Edital e no Termo de Compromisso a ser assinado pelas partes.
9.6.1 No caso de descumprir qualquer obrigação constante do Edital ou Termo de
Compromisso, o proponente perderá o direito de uso do espaço.
9.7 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Geral da FUNDARTE, ficando eleito o
foro da comarca de Muriaé para dirimir quaisquer questões que não sejam resolvidas pelo
mútuo entendimento das partes.

Muriaé, 05 de abril de 2022.
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ANEXO I
DATAS DE OCUPAÇÃO DE CADA ESPAÇO CULTURAL

- Teatro Zaccaria Marques
Junho - 08/06/2022 a 12/06/2022;
Julho - 27/07/2022 a 31/07/2022;
Agosto - 24/08/2022 a 28/08/2022;
Setembro/Outubro - 28/09/2022 a 02/10/2022;
Outubro - 10/10/2022 a 16/10/2022.

- Teatro Municipal Belmira Vilas Boas
Junho – 14/06/2022 a 19/06/2022;
Julho – 19/07/2022 a 24/07/2022;
Agosto – 16/08/2022 a 21/08/2022;
Setembro – 20/09/2022 a 25/09/2022;
Outubro – 18/10/2022 a 23/10/2022.

- Teatro Gregório de Mattos Guerra
Julho – 23/07/2022 a 26/07/2022;
Agosto – 13/08/2022 a 16/08/2022;
Setembro – 24/09/2022 a 27/09/2022;
Outubro – 22/10/2022 a 25/10/2022.
- Galeria de Artes Mônica Botelho – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares
Canêdo – Grande Hotel Muriahe
Temporada Julho – 01/07/2022 a 01/08/2022;
Temporada Agosto – 02/08/2022 a 01/09/2022.
- Cinemateca Paulo Porto – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares Canêdo
– Grande Hotel Muriahe
Junho – 09/06/2022 e 10/06/2022;
Julho – 07/07/2022 e 08/07/2022;
Agosto – 04/08/2022 e 05/08/2022;
Setembro – 01/09/2022 e 02/09/2022;
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Outubro – 06/10/2022 a 09/10/2022;
Novembro – 03/11/2022 e 04/11/2022.
- Galeria de Artes da Fundação de Cultura e Artes de Muriaé – FUNDARTE
Temporada Agosto – 02/08/2022 a 01/09/2022;
Temporada Dezembro – 01/12/2022 a 04/01/2023.
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ANEXO II
RIDER TÉCNICO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
1) CINEMATECA PAULO PORTO – CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO
REGIONAL DR. PIO SOARES CANÊDO – GRANDE HOTEL MURIAHE
A Cinemateca possui capacidade de 70 (setenta) lugares.
01 Mesa de som Wattsom MXS 6 III Audio Mixer 6 canais
01 Amplificador LL Audio Technology PRO800
01 Projetor EPSON LCD PROJECTOR MODELO: H283A
04 Caixas de som HAYONIK 2 vias EX-T 108TW 100W RMS
01 Ar condicionado Springer Silvermaxi – 60 mil BTUS
OUTRAS INFORMAÇÕES
O espaço atende às normas de segurança do Corpo de Bombeiros;
Possui acessibilidade.
2) TEATRO ZACCARIA MARQUES
PLATEIA
O teatro possui capacidade de 207 lugares, incluindo 04 poltronas adequadas às necessidades
de pessoas obesas
PALCO
Tipo auditório – semicírculo
Boca de cena: 15,55m
Proscênio: 15,55m
Palco:14,74m
Profundidade: 5,94m
Coxia: Esquerda – 1,29m x 95 | Direita – 2,14m x 95
Tomadas laterais no palco: 110v
Tomadas 110v: 01 lateral direita; 03 ao fundo; 05 à frente do palco
ILUMINAÇÃO e SONORIZAÇÃO
01 Mesa de som Wattson 12 canais
01 Amplificador Wattson 4000
04 Microfones com fio
01 Mesa de iluminação 12 canais (alguns com defeito)
12 refletores 500w
CAMARIM
02 Camarins amplos com capacidade para 10 artistas, com espelho amplo
02 banheiros com 01 cabine, bancada e espelho
OUTRAS INFORMAÇÕES
Possuí 04 entradas/ saídas;
O espaço atende às normas de segurança do Corpo de Bombeiros;
Possui acessibilidade.
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3) TEATRO MUNICIPAL BELMIRA VILAS BOAS
PLATEIA
O teatro possui capacidade de 175 lugares, divididos entre plateia (134 lugares) e balcão (42
lugares), incluindo 02 poltronas adequadas às necessidades de pessoas obesas e 02 lugares
reservados a cadeirantes, com 02 poltronas para seus acompanhantes.
PALCO
Tipo Italiano
Boca de cena: 7,00 m x 4,00 m
Proscênio: 1,50 m
Palco: 11,5 m X 6,9 m
Coxia: Esquerda - 3,06 m x 6,95 m | Direita – 1,50 m x 6,95 m
16 Varas Cênicas/ iluminação manual (por roldanas)
12 Pernas: 06 – 1,50 m x 5 m | 06 – 1,60 m x 6 m
03 Bambolinas de tecido: 1,50 m x 9,60 m
Rotunda: 2 partes de 5 m x 6 m (cada)
Ciclorama: 10 m x 6 m
01 Cortina de veludo na cor bordô: 15 m x 6 m
03 Tomadas laterais no palco: sendo 02 de 110 v e 01 de 220 v
03 Tomadas fundo do palco: 03 de 110 v
Acesso pela lateral diretamente para descarregar equipamento.
Porta de cenário: 2,82 m x 1,96 m
ILUMINAÇÃO
01 console de luz
02 Racks digital Dimmer Led Brasil Lighting 2,5 kw – 10 canais cada
05 refletores difusor (set light)
05 refletores Elipsoidal
10 refletores Fresnel
04 refletores Par 64 F1
02 refletores Par 64 F2
14 refletores Par 64 F5
23 refletores Plano Convexo
SONORIZAÇÃO
02 caixas de som de plateia NHL
02 Subover de plateia
07 cabos de microfone balanceados de 10 m cada
02 cabos multicabos espaguetados de 12 vias medindo 10 m cada
01 mesa Mixer com 20 canais EURODESK SX2442FX
02 microfones vocais com fio
CAMARIM
01 Camarim amplo com capacidade para 20 artistas
01 espelho
02 banheiros com 03 cabines, bancada e espelho
OUTRAS INFORMAÇÕES
O espaço atende às normas de segurança do Corpo de Bombeiros;
Possui acessibilidade.
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4) TEATRO GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA
PLATEIA
O teatro possui capacidade de 70 lugares.
PALCO
Tipo Italiano
Boca de cena: 6,48 m
Proscênio: 6,48 m
Palco: 6,48 m x 4,54 m (lateral) x 5,30 m (fundo de palco)
Profundidade: 5,30 m
03 Tomadas laterais no palco: 110 v
Acesso pela lateral esquerda
ILUMINAÇÃO
06 refletores Par 64 F5
CAMARIM
02 Camarins, cada um com capacidade para 03 artistas
02 espelhos e bancada
02 banheiros com 01 cabine, bancada
OUTRAS INFORMAÇÕES
O espaço atende as normas de segurança do corpo de bombeiros;
Possui acessibilidade.
5) GALERIA DE ARTES MÔNICA BOTELHO – CENTRO CULTURAL E
TURÍSTICO REGIONAL DR. PIO SOARES CANÊDO – GRANDE HOTEL
MURIAHE
Possui 02 galerias de artes, “Galeria Mônica Botelho” e “Galeria da Praça”, além do espaço
multiuso “Memorial do Café”.
Galeria Mônica Botelho: 16,03 m x 18,35 m | 4,70 m
Galeria da Praça: 7,62 m x 5,97 m
Memorial do Café: 10,50 m x 4,70 m | 5,97 m x 7,98 m
Ar condicionado: 03 – 60 mil BTUS
OUTRAS INFORMAÇÕES
O espaço atende às normas de segurança do Corpo de Bombeiros;
Possui acessibilidade.
6) GALERIA DE ARTES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTES DE MURIAÉ –
FUNDARTE
Galeria de arte em formato circular, com extensão de 36,14 metros de parede e corredor com
3,80 metros de largura disponíveis para exposição
Iluminação em paflons embutidos
pág. 12

FUNDARTE – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé
Av. Constantino Pinto, nº 400, Centro, Muriaé/MG
CNPJ nº 02.994.421/0001-00

Lâmpada fria
OUTRAS INFORMAÇÕES
O espaço atende às normas de segurança do Corpo de Bombeiros;
Possui acessibilidade.
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ANEXO III-A
PLANTA BAIXA – CINEMATECA PAULO PORTO – CENTRO CULTURAL E
TURÍSTICO REGIONAL DR. PIO SOARES CANÊDO – GRANDE HOTEL MURIAHE
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ANEXO III-B

PLANTA BAIXA – TEATRO ZACCARIA MARQUES
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ANEXO III-C
PLANTA BAIXA – TEATRO MUNICIPAL BELMIRA VILAS BOAS – 1º PAV.
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ANEXO III-C
PLANTA BAIXA – TEATRO MUNICIPAL BELMIRA VILAS BOAS – MEZANINO
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ANEXO III-D
PLANTA BAIXA – TEATRO GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA

pág. 18

FUNDARTE – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé
Av. Constantino Pinto, nº 400, Centro, Muriaé/MG
CNPJ nº 02.994.421/0001-00

ANEXO III-E
PLANTA BAIXA – GALERIA DE ARTES MÔNICA BOTELHO – CENTRO CULTURAL E
TURÍSTICO REGIONAL DR. PIO SOARES CANÊDO – GRANDE HOTEL MURIAHE
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ANEXO III-F
PLANTA BAIXA – GALERIA DE ARTES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTES
DE MURIAÉ – FUNDARTE
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO

FORMATO DE INSCRIÇÃO (SELECIONE A CAIXINHA CORRESPONDENTE):
PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
GRUPO OU COLETIVO
NOME COMPLETO:
CPF/CNPJ:

RG:

ENDEREÇO:
NÚMERO E COMPLEMENTO:
BAIRRO:

MUNICÍPIO:

UF:

CEP:

TELEFONE:
E-MAIL:
MODALIDADE:
LINGUAGEM ARTÍSTICA:
TÍTULO DA PROPOSTA:
ESPAÇO CULTURAL:
Cinemateca Paulo Porto – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares Canêdo - Grande
Hotel Muriahe
Teatro Zaccaria Marques
Teatro Municipal Belmira Vilas Boas
Teatro Gregório de Mattos Guerra
Galeria de Artes Mônica Botelho – Centro Cultural e Turístico Regional Dr. Pio Soares Canêdo
– Grande Hotel Muriahe
Galeria de Artes da Fundação de Cultura e Artes de Muriaé – FUNDARTE
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA:

DURAÇÃO:

DATA DE USO DO ESPAÇO:
SINOPSE DO PROJETO:
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APRESENTAÇÃO (CONTEÚDO TÉCNICO E ARTÍSTICO DO PROJETO):

JUSTIFICATIVA (Disserte sobre os aspectos que justifiquem a seleção da proposta, como a
contundência dos conceitos utilizados, a aderência aos temas e questões da contemporaneidade, seu
impacto cultural, o histórico do grupo e/ou do artista, o reconhecimento de público e de crítica
especializada):

EQUIPE (Descreva os nomes e as respectivas funções de toda a equipe do seu projeto, incluindo
artistas, especialistas e técnicos):

CURRÍCULO DO PROPONENTE (Descreva o currículo resumido do proponente ou grupo, em
conformidade e coerência com o objeto e natureza da proposta):
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ANEXO V
FORMULÁRIO DE RECURSO

HABILITAÇÃO ( )
ANÁLISE TÉCNICA ( )
Nome do proponente:
Título do projeto:
Espaço a ser ocupado:
E-mail:
Telefone de contato:

Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso)

Muriaé, _____ de __________________de 2022.
__________________________________________________
Assinatura do Proponente

NÃO PREENCHER (para análise da comissão de avaliação)
( ) DEFERIDO
( ) INDEFERIDO
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