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anaclaudia.psicologia@hotmail.com, Deise Luz <deiseluz2009@hotmail.com>, dieguinaguilar@yahoo.com.br, Evandro
Archanjo <evandroarchanjo@gmail.com>, hozananleal@gmail.com, Joanne Fernandes <joannefpereira@hotmail.com>,
zewilsondtna30@hotmail.com, moreirajoseph9@gmail.com, Joyce Amanda Dos Santos <joyceufvjm@gmail.com>,
kleuber A P <kpereira4@gmail.com>, contato.maluegabriel@gmail.com, Matheus Carvalho
<matheusjbcarvalho@gmail.com>, nassax4@gmail.com, Pedro Murta <pedromurtafloresta@gmail.com>, Pedro Cunha
<pedrolsc@hotmail.com>, Sérjão ST <lokodecristo@hotmail.com>, Xandreli <xandreli@gmail.com>,
contatofilipao@hotmail.com, Luciano Poubel <dj.lebuop@gmail.com>, poetaincensuravel@gmail.com,
pabloakilesdtna@gmail.com, Andrew Fernando <andrewfernando_silva7@hotmail.com>, cintiadany.oliveira@gmail.com,
bethguedesf@gmail.com, Ivo Pereiras <ivopereiras18@gmail.com>, matheusjuze@gmail.com, robsongbrito@gmail.com,
Tainá Brandes <brandestaina@gmail.com>, Tom Tangari <thomastangari@hotmail.com>, Denis Hygino Fernandes
<denishygino@hotmail.com>, Wander Conceição <wanderjconceicao@gmail.com>, Ana Angélica Santos
<anabiotropicos@gmail.com>, gazetatijucana@yahoo.com.br, Gabriela Ignacio <gabrielabignacio@gmail.com>,
giselleoliveira225@yahoo.com.br, graciolarte@bol.com.br, janderson gonçalves <jangaueraii@gmail.com>, Kleber Lopes
<kleber.93@hotmail.com>, artemaratameirao@gmail.com, Marcelo Brant <caminhodetodosossantos@gmail.com>,
michel.becheleni@gmail.com, Parísina Éris Ilíade Tameirão Ribeiro <parisinaribeiro@hotmail.com>, raquel galiciolli
<raquel.galiciolli@hotmail.com>, ss.alve@bol.com.br, vanessa padua <vanessap.arq@gmail.com>,
ricardolopes.ufvjm@gmail.com, andre.capoeira@gmail.com, Antonio Luiz <antluizdtna@gmail.com>, Diretoria de
Patrimonio <patculturalpmd@gmail.com>, cleverson ribeiro <cleversondtna@gmail.com>, Sonia Leite
<sonialeiteprocaj@gmail.com>, DALUZ EDVANA PEREIRA MARQUES <daluzguia@yahoo.com.br>,
danyellecrystinafernandes@gmail.com, tibaesmarluce49@gmail.com, ODILONTRUMPET1@hotmail.com,
vilaeducacionaldemeninasvem@gmail.com, foliadavilaoperaria@gmail.com, ani5godinho@yahoo.com.br,
elianalana.macacos@outlook.com, mariadefatimanascimento1958@gmail.com, nazafernandes31@gmail.com,
73.correa.pablo@gmail.com, viltabaracho@gmail.com, Euro Pereira <marcoepereira@gmail.com>, William Ferreira
<williamferreira962@gmail.com>, Yuno.Raphael19@gmail.com, Gabriel Gael <gvitorvideira@gmail.com>, "Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio" <sectur.gabinete@gmail.com>, Gabinete <cultura.sectur@gmail.com>,
Administrativo Sectur <adm.secturdtna@gmail.com>, Diretoria de Cultura e Ação Cultural
<acaocultural9537@gmail.com>
Prezados (as),
.
Dando continuidade ao trabalho de apoio e informação aos selecionados no Edital de Seleção Pública promovido em
Diamantina com recursos da Lei Aldir Blanc, nesta comunicação vamos tratar do PRAZO DE EXECUÇÃO que deve
ser cumprido pelos selecionados.
.
Durante a fase de Seleção foi identificado que muitas propostas não observaram o prazo estabelecido para
execução final da proposta, que é 60 (sessenta) dias conforme o disposto no subitem 11.3 do edital:
11.3. O prazo para a execução final da proposta será de até 60 (sessenta) 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.
.
Assim, realizamos o levantamento dos prazos de execução e destacamos àqueles que não se enquadram dentro
dos 60 (sessenta) dias, que passam a contar do último pagamento realizado em 31/12/2020.
.
O que requeremos dos selecionados neste momento é:
.
1º. O Selecionado que apresentou proposta com prazo de execução superior à 60 (sessenta) dias, depois de
01/03/2021, deve encaminhar e-mail informando a adequação de sua proposta ao prazo estipulado.
.
2º. O Selecionado que apresentou proposta dentro do prazo de execução 60 (sessenta), até 01/03/2021, deve
encaminhar e-mail informando a data de realização efetiva de sua proposta e o meio de veiculação para entrar na
divulgação oficial da Prefeitura, exemplos:
Dia 14/01 - 20h - Live da Banda - Canal do YouTube no link
Dia 22/01 - 18h - Lançamento da Rede Social do Mestre - Acompanhe no link
Dia 06/02 - 14h - Oficina de artesanato - Assista na Rede Social no link
.
Segue em anexo a tabela de Acompanhamento da Execução das Propostas.
.
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/JpXdEOT2bNq2M2SZECads8
.
Seguimos à disposição!
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