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Prezados (as),
.
Cumprimentando a todos (as) retomamos o trabalho de apoio e informação aos selecionados no Edital de Seleção
Pública promovido em Diamantina com recursos da Lei Municipal de Emergência Cultural ( Lei Nº 4.144, de 05 de
julho de 2021).
.
Nesta comunicação vamos tratar da CONTRAPARTIDA que deve apresentada pelos selecionados quando da
execução de suas propostas. Conforme o disposto nos subitens 11.1, 11.2 e 11.3 do edital:
.
11.1. A primeira contrapartida se refere a citações, referências e inserção de logomarcas das instituições
realizadoras do presente Edital nos produtos resultantes das atividades artístico-culturais e patrimoniais:
.
A. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Políticas Culturais – CMPPCPC;
CMPPCPC.png
.
B. Prefeitura Municipal de Diamantina (brasão oficial do município/ Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Patrimônio – SECTUR);
BRASÃO PMD SECTUR.png
.
A chancela que deverá ser aplicada na contrapartida é de “Realização”, conforme o exemplo abaixo:
.

.
Não há impedimento para que o selecionado busque apoios e patrocínios para a realização de sua proposta, desde
que respeite a aplicação das logomarcas e que estas não tenham destaque maior do que as logomarcas da
chancela de Realização, conforme o exemplo abaixo:
.

.
11.2. A segunda contrapartida se refere à vinculação na internet, dos produtos resultantes das atividades artísticoculturais e patrimoniais, sejam estes áudios, imagens, trechos de textos, vídeos, etc.;
.
Para o cumprimento dessa contrapartida é importante observar que:
.
1°. A contrapartida poderá ser vinculada na internet em qualquer site ou rede social de gestão do proponente ou de
terceiros;
.
2º. No caso de contrapartidas em áudio, deverá ser feira a citação das instituições realizadoras (Conselho Municipal
de Preservação do Patrimônio e Políticas Culturais / Secretaria de Cultura Turismo e Patrimônio / Prefeitura
Municipal de Diamantina);
.
3º. No caso de contrapartidas em imagens, sendo estas de cunho artístico, deverá ser feita a inserção de
logomarcas das instituições realizadoras em uma imagem de divulgação separada;
.
4º. No caso de contrapartida em trechos de textos, deverá ser feita a inserção dos nomes das instituições
realizadoras ao final do texto (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio e Políticas Culturais / Secretaria de
Cultura Turismo e Patrimônio / Prefeitura Municipal de Diamantina);
.
5º. No caso de contrapartidas em vídeos, deverá ser feita a inserção de logomarcas das instituições realizadoras nos
créditos do vídeo, geralmente colocados ao final;
.
11.3. A terceira contrapartida se refere ao envio em mídia CD, DVD ou Pen Drive, dos produtos resultantes das
atividades artístico-culturais e patrimoniais para o acervo da SECTUR, também sejam estes áudios, imagens,
trechos de textos, vídeos, etc.;
.
Os arquivos gravados nas mídias devem ser nomeados exclusivamente com o nome do Proponente.
.
Para facilitar a comunicação com os selecionados criamos um grupo no aplicativo Whatsapp. Para entrar no grupo
basta abrir o link com o aplicativo:
https://chat.whatsapp.com/DyReB0BvTRDK7PLaIKkeeS
.
Seguimos à disposição!
.
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