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Prezados (as),

.

Comunicamos aos Artistas/Proponentes que receberam os valores destinados às Propostas Selecionadas, que o
PRAZO DE EXECUÇÃO começará a contar do dia 16/11/2021 (terça-feira) até o dia 14/02/2022 (segunda-feira), ou
seja, 90 (noventa) dias, obedecendo ao disposto no Subitem 11.6 do Edital:

.

11.6. O prazo para a execução final da proposta será de até 90 (noventa) dias, a contar do depósito do valor
estipulado neste Edital, na conta bancária do proponente e mais 30 (trinta) dias para prestar contas do objeto
realizado.

.

Comunicamos também que o PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS começará a contar do dia 15/02/2022 (terça-
feira) até o dia 17/03/2022 (quinta-feira), ou seja, 30 (trinta) dias, também obedecendo ao disposto no Subitem 11.6
do Edital.

.

As PROPOSTAS INICIADAS E/OU EXECUTADAS por força dos compromissos assumidos, antes do recebimento
dos recursos, não serão prejudicadas! Os Artistas/Proponentes nessa situação poderão gozar dos mesmos prazos
informados acima para realizarem a Prestação de Contas.

.

As ALTERAÇÕES NO PERÍODO DE EXECUÇÃO das propostas não precisam ser formalizadas por e-mail, nem por
qualquer outro meio de comunicação, ficando assim dispensada essa obrigação.

.

Observação: Qualquer outra alteração no Plano de Trabalho, que não seja referente ao Período de Execução,
deverá obrigatoriamente ser comunicada através do e-mail: selecaopublica.diamantina@gmail.com

.

As vias assinadas dos TERMOS DE COMPROMISSO e dos RECIBOS, bem como o CERTIFICADO APROVAÇÃO
DE PROJETO serão encaminhados via correios para os endereços informados nas propostas. Este último, é uma
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idealização da SECTUR para oferecer aos Artistas/Proponentes um documento que possa integrar os currículos.

.

Para que todos tenham ciência DAS OBRIGAÇÕES assumidas junto a SECTUR, e reforçando a COMUNICAÇÃO
SP 02-2021 que tratou da CONTRAPARTIDA, encaminhamos anexo o TERMO DE COMPROMISSO em formato
digital e as LOGOMARCAS DAS INSTITUIÇÕES REALIZADORAS.

.

Todos documentos que compõem o processo da Seleção Pública, inclusive o EDITAL que é a fonte maior de
informações, continuam disponíveis no site da Prefeitura de Diamantina no link:

http://diamantina.mg.gov.br/selecao-publica-para-fomento-das-atividades-artistico-culturais-e-patrimoniais-de-
diamantina-edital-no-001-2020/

.

Alteramos o link para acesso ao Grupo de Apoio a Projetos no aplicativo Whatsapp. O novo link é:
https://chat.whatsapp.com/Fv4v8WBTnOH7Rwsahegnhg

.

Seguimos à disposição!
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