
FORUM POPULAR DE CULTURA

Reunião realizada junto a Comissão de Cultura de Contagem no dia 16 de abril de 2014 às 11

horas, na Câmara dos Vereadores de Contagem. Considerações sobre o edital público e outros.

Edital publicado com título de MINUTA DE CHAMAMENTO PUBLTCO N" 01,/201,4:

a. Foi republicado sem retificação no Diário Oficial do Município.

Das disposições preliminares, Capítulo 1,1"3 do edital: A data de limite para execução

dos projetos aprovados no presente editalvai até 31de dezembro de 20L4.

a. Contradiz o Art.72 da Lei 4647/13, que garante até 12 meses para execução.

b. Ainda no Art.64 da Lei 4647/1,3 está garantido o repasse de recursos não utilizados

no ano fiscal para o ano subsequente.

c. As datas não são compatíveis com exigências e garantias do item 1.I3,
contradizendo com a apresentação do edital na qual se refere ao período de

inscrição de 14 de abril de 201.4 à 29 de maio de 2014. ltem 1.8 onde a CAP terá 60

dias para divulgar a relação dos contemplados, depois no ltem 7.3 mais 30 dias

para repasse financeiro que deverá ser feito em três parcelas. Fora a possibilidade

de prorrogação das datas. Cabe ainda ressaltar que este prazo é inviável para a

realização de qualquer projeto cultural.

d. No edital o cronograma tem espaço de 12 meses para serem preenchidos (na qual

já estamos no mês de abril e o prazo máximo para execução que fere a Lei 4647,

ainda se contradiz com o cronograma de 12 meses).

Existem pontos repetidos ao longo do edital.

a. 2.4 repete em 3.5 / 2.5 repete em 10.2

Na documentação obrigatória, solicita documentos no ltem 5.2 que não deixam claro a
relação com o MEl, já que o mesmo também é considerado uma pessoa jurídica.

No item 7.6 e 8.L é exigido que o empreendedor negocie ou apresente readequação

dos projetos em forma prestação de serviços (como se dá esse contrato?) e sua

contrapartida social junto a Fundac, tirando assim o poder e a autonomia que cabe a

CAP.

Da Prestação de Contas

Item 10.2 A contratação de serviços técnicos não poderão ultrapassar !0% do valor
global do projeto. Sendo incoerentes com os valores praticados no mercadq. (Ex: Um

projeto aprovado no valor de 5 mil reais fora impostos, tem um valor mensal previsto
para pagamento de contador de RS 41,60).

No item l-0.3 excluem a participação de quaisquer projetos culturais realizados no

município de Contagem caso o empreendedor não comprove a correta aplicação dos

recursos. ( Deve ser corrigido a exclusão da participação apenas em projetos realizados
pelo FMIC, pois as outras áreas não são de competência da Fundac e fere livre direito
de expressão do individuo).

Item 11.6 a Fundac garante em edital que ofertará cursos de orientação e capacitação

nas 8 regionais, para elaboração dos projetos.

a. Esse curso já deveria estar ocorrendo antes mesmo do período de inscrição, já que

é de construção, criação, elaboração.
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