
EDITAL Nº. 06/2018 – SMCP/PMOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Convocação de reunião para a escolha de quatro entidades artísticas culturais de Ouro Preto, para compor o

Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC

O Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, no uso das suas atribuições legais,

considerando o contido na Lei Municipal Nº 766 de 28 de março de 2012, que dispõe sobre a criação do Conselho

Municipal de Política Cultural (CMPC), em especial o § 3º, do art. 4º,

RESOLVE:

Art. 1º Convocar as entidades artísticas culturais existentes no Município de Ouro Preto para participar da

reunião onde será realizada a escolha de 4 (quatro) entidades artísticas culturais, para compor o Conselho Municipal

de Política Cultural (CMPC).

Parágrafo único - A reunião acontecerá no dia 10 de outubro de 2018, às 18:30 horas, no Departamento de

Promoção Cultural, Patrimônio Imaterial e Igualdade Racial, localizado na Praça Antônio Dias nº 29, bairro Antônio

Dias.

Art. 2º Para participar do processo de escolha, as entidades artísticas culturais deverão estar legalmente

constituídas no Município; constando em seus estatutos a finalidade artística cultural; em atuação no Município de

Ouro Preto, com o desenvolvimento de atividades ligadas à área artística cultural; para essa comprovação os

representantes das entidades deverão apresentar, até o dia 1º de outubro de 2018, no período de 08:00h às 17:00h, no

Departamento de Promoção Cultural, Patrimônio Imaterial e Igualdade Racial, localizado na Praça Antônio Dias nº

29, bairro Antônio Dias, os seguintes documentos:

I. Estatuto ou Contrato Social, atualizado;

II. Cópia atualizada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

III. Cópia da ata de eleição da atual Diretoria ou outro documento que define a Diretoria;

IV. Comprovação de atuação de atividades desenvolvidas em 2017 e no primeiro semestre de 2018.

Art. 3º A Comissão Eleitoral, instituída para acompanhar o processo, analisará a documentação recebida e

informará, oficialmente, às entidades inscritas, até o dia 03 de outubro de 2018, o resultado da análise constando se

estão aptas a participarem da eleição, justificando a não aptidão, se for o caso.



§1º As entidades poderão recorrer do resultado da análise da documentação, à Comissão Eleitoral, até o dia

05 de outubro de 2018, protocolando o recurso escrito e fundamentado, no horário de 08h às 17h, no Departamento

de Promoção Cultural, Patrimônio Imaterial e Igualdade Racial, localizado na Praça Antônio Dias nº 29, bairro

Antônio Dias.

§2º A Comissão eleitoral responderá ao recurso até o dia 09 de outubro de 2018.

Art. 4º A reunião para a escolha de 4 (quatro) entidades artística culturais obedecerá às seguintes regras:

I. O representante de cada entidade artística cultural deverá votar em duas entidades presentes à reunião.

II. O voto será aberto e fará parte do CMPC as quatro entidades que receberem mais votos.

III. Se comparecer quatro entidades e todas manifestarem o desejo de compor o CMPC, elas comporão o

CMPC;

IV. Se comparecer menos de quatro entidades, será feita a escolha das entidades presentes, conforme

inciso anterior, e as demais serão escolhidas em outra reunião.

Parágrafo único – A Comissão Eleitoral utilizará o sorteio em caso de empate.

Art. 5º Após a eleição, as entidades escolhidas na reunião deverá, obrigatoriamente, entregar um ofício com

os nomes dos seus representantes (1 titular e 1 suplente), à Comissão Eleitoral.

Parágrafo único – Os representantes indicados pelas entidades não poderão ter vinculação de trabalho e

contratual com o serviço público municipal, conforme § 4º do art. 4º da Lei Nº 766/2012.

Art. 6º As entidades artísticas culturais, legalmente constituídas no Município, poderão recorrer do

resultado da eleição no prazo de 48 horas, após a divulgação deste, protocolando o recurso, escrito e fundamentado,

para a Comissão Eleitoral, no horário de 08 h às 17 h, no Departamento de Promoção Cultural, Patrimônio Imaterial

e Igualdade Racial, localizado na Praça Antônio Dias nº 29, bairro Antônio Dias.

Parágrafo único - A reposta do recurso estará disponível em 3(três) dias úteis, no Departamento de

Promoção Cultural, Patrimônio Imaterial e Igualdade Racial, localizado na Praça Antônio Dias nº 29, bairro Antônio

Dias, no horário de 08:00h às 17:00 horas.

Art. 7º O mandato dos representantes indicados pelas entidades será de 02 (dois) anos, iniciado a partir da

posse do CMPC, permitida uma recondução consecutiva, desde que referendada pelo respectivo segmento

representativo.



Art. 8º O serviço de conselheiro é relevante, considerado de interesse público e não remunerado.

Art. 9º As situações não previstas no presente edital serão resolvidas pela Comissão Eleitoral.

Art. 10 O presente Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Ouro Preto, 12 de setembro de 2018.

Wilerson Oliveira Noronha

Presidente da Comissão Eleitoral

Zaqueu Astoni Moreira

Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio


