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EDITAL 004/2021 SECEJ 

MOVIMENTA ARTE URBANA - PRÊMIO AVENIDA TELEFÉRICO FUNDO MUNICIPAL 

DE INCENTIVO À CULTURA (FMIC) 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE (SECEJ), abre procedimento de 
chamamento público para o EDITAL MOVIMENTA ARTE URBANA- PRÊMIO AVENIDA 
TELEFÉRICO DESTINADO AOS  ARTISTAS VISUAIS DO GRAFITE E/OU 
MURALISMO, A SEREM BENEFICIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
CULTURA  (FMIC), cujas inscrições pela internet estarão abertas do dia 27 de julho de 
2021 a partir das 18h ao dia 15 de setembro de 2021 no horário-limite de 18h no site 
www.prosas.com.br. Este edital observa rigorosamente a legislação do Sistema Municipal 
de Cultura, nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013. 
 

1. DO QUE TRATA ESTE EDITAL? 
 

1.1. Constitui objeto deste Edital premiar até 12 (doze) propostas artísticas individuais 

e/ou coletivas de artistas visuais de Contagem, na linguagem arte urbana, para 

intervenção artística nos postes do antigo Teleférico da extinta Fábrica de Cimentos 

Portland Itaú, localizados na Avenida Teleférico, Bairro Água Branca em Contagem. A 

medida aproximada dos postes é de 46 (quarenta e seis) metros quadrados.  

1.2. Para os efeitos do Edital entende-se por: 

Arte urbana: é o termo usado para definir as obras de artes visuais realizadas e expostas 

nas cidades, em espaços urbanizados, especialmente em vias públicas com grande 

circulação.  

1.3. O presente edital tem por objetivos: 

a) Promover, por meio da arte urbana, a valorização do patrimônio cultural da cidade, com 

enfoque nos postes remanescentes do antigo teleférico da fábrica de cimentos Portland 

Itaú, no trecho do Bairro Água Branca; 

b) Divulgar a arte urbana nas suas mais variadas vertentes para a população contagense 

bem como para a região metropolitana de Belo Horizonte; 

c) Preservar, valorizar, reconhecer, fortalecer e incentivar as manifestações artísticas 

relacionadas à arte urbana em espaços públicos do município; 

d) Valorizar por meio da arte urbana, a temática da industrialização e seus 

desdobramentos, com o tema: “Memória operária: pessoas, lugares e histórias”. (Anexo I). 

1.4. O valor total deste edital é de R$90.000,00 (noventa mil reais), por meio da dotação 

orçamentária nº 1.20.3.13.392.0014.2203.33504100.0100 – código reduzido 1177 
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2. QUEM PODE CONCORRER A ESSE EDITAL? 

2.1. Podem participar do processo de seleção, artistas visuais acima de 18 anos, com 

atuação comprovada no segmento, residentes e domiciliados em Contagem, há 

pelo menos dois anos. A experiência no setor se dará por meio de portfólio (fotos, 

matérias de jornais, certificados, declarações, peças gráficas, links ou prints de 

publicações ou postagens nas redes sociais) que serão anexados ao processo de 

inscrição.  

2.2. A proposta poderá ser realizada tanto por pessoa física, individualmente ou 

coletivamente, sem a necessidade de constituição de pessoa jurídica quanto por 

pessoas jurídicas de natureza cultural sem finalidade lucrativa e ainda formalizadas 

como Microempreendedor Individual (MEI). Cada pessoa (seja pessoa física ou 

jurídica) somente poderá apresentar somente uma única proposta. Se for 

constatada duas inscrições de uma mesma pessoa será considerada apenas a 

primeira inscrição efetivada.  

2.3. Para os coletivos não formalizados, será necessário apresentar uma carta de 

anuência dos demais participantes, concordando que uma pessoa física seja o 

representante da proposta coletiva (Anexo II).  O artista representante legal deve ser 

residente e domiciliado em Contagem há pelo menos dois anos, conforme prevê a 

legislação 4.647/2013. 

 

3. QUEM NÃO PODE CONCORRER A ESSE EDITAL? 

3.1. Ficam impedidos de apresentar, ou mesmo de participar, em qualquer etapa dos 

projetos culturais apresentados e apoiados com os recursos do FMIC:  

a) Os servidores públicos do Município - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os 

ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer 

deles por matrimônio ou parentesco, até primeiro grau;  

b) Os agentes públicos municipais, nos termos do conceito de agente público da Lei 

Federal nº 8.429/92: “Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 

cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”;  

c) Conforme artigo 68 § 10 da Lei Municipal número 4.647/2013, fica vedada a 

participação em projetos culturais do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura os membros 

da Comissão de Avaliação de Projetos  (CAP), os seus suplentes, os membros do 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e os seus suplentes, os funcionários da 

SECEJ em cargo comissionado, efetivo e os servidores públicos cedidos por outro órgão 

do Município, os seus cônjuges e aos parentes de primeiro grau de todos esses 

segmentos enquanto durarem os seus mandatos; 
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d) A pessoa que esteja em situação inadimplente ou omisso no dever de prestar contas de 

parceria anteriormente celebrada junto à Administração Pública Municipal de Contagem, 

se aplica, dentre os demais casos, a prestação de contas pendente às edições anteriores 

do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. 

Parágrafo único - Os servidores públicos municipais exonerados, demitidos ou 

aposentados são impedidos de se inscreverem e participarem do certame pelo período 

de quarentena mínimo de 06 (seis) meses após o afastamento das funções, 

conforme artigo 33 da Lei Orgânica do município de Contagem. 

 

4. COMO SE INSCREVER? 

4.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela plataforma PROSAS: 

https://prosas.com.br na qual o artista deverá fazer um login, preencher e anexar todos os 

documentos solicitados no presente edital. Atenção: é importante que o responsável 

clique na opção “Salvar Rascunho” na primeira tela, caso queira editar 

posteriormente a inscrição para envio. Caso não realize essa operação e não envie, 

no momento do preenchimento a inscrição para submissão, poderá perder os 

dados preenchidos nos campos do formulário. Caso a inscrição seja mantida como 

“RASCUNHO” pelo(a) Proponente na plataforma PROSAS, esta NÃO SERÁ 

CONSIDERADA INSCRITA no Edital. 

4.2. O artista deverá apresentar a sua proposta, utilizando o layout conforme 

disponibilizado no Anexo V do Edital. 

4.3. Como opção, o artista ainda poderá montar um modelo em 3D (ANEXO VII), aplicar 

sua proposta neste modelo e apresentar as fotos do modelo em diferentes ângulos. Esta 

opção não exclui a necessidade de apresentação do ANEXO V. 

4.4. É importante que, antes de confirmar o envio da inscrição, a pessoa 

responsável pela inscrição faça a conferência de todos os itens necessários e 

verifique os campos preenchidos. Após a confirmação do envio não é possível fazer 

nenhuma modificação na inscrição. 

É de inteira responsabilidade de quem efetivar a inscrição o preenchimento e envio das 

informações para efetivar a inscrição, uma vez que a falta de informações ou de 

documentos poderá prejudicar ou mesmo invalidar a inscrição. Após a inscrição e até o 

encerramento de sua análise, não será permitido anexar novos documentos ou 

informações.  

4.5. A SECEJ não se responsabiliza pelas inscrições que não forem completadas 

por falta de energia elétrica ou devido a falhas tecnológicas, tais como problemas 

no computador do usuário, na transmissão de dados, em provedores de acesso dos 

usuários ou por lentidão causada pelo excesso de acessos simultâneos. A SECEJ 
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sugere aos interessados que concluam suas inscrições com antecedência para 

evitar eventuais dificuldades na transmissão dos dados que podem ocorrer nos 

últimos dias do prazo de inscrição. 

 

 

5.QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SER PROVIDENCIADA PELOS 

INSCRITOS PARA ENVIO DO PROJETO? (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)  

 

5.1. No caso de pessoa física ou de coletivo cultural não constituído formalmente e 

representado por uma pessoa física:  

a) Documento de identidade (frente e verso), valendo Carteira de Identidade, Carteira de 

Trabalho ou CNH; 

b) CPF (frente e verso) - Caso o número já conste no documento de identidade não é 

necessário anexar novamente; 

c) Comprovante de residência e domicílio em Contagem, sendo necessário dois 

comprovantes: o primeiro datado há pelo menos dois anos, conforme exigência do 

artigo 67 da Lei 4647/2013 e o segundo comprovante com data recente (menos de 

três meses, considerando a data de publicação do edital), em nome do responsável 

podendo ser: contas de água, luz, telefone, internet, faturas de banco, cartão de crédito e 

outros documentos oficiais nos quais esteja evidente o endereço de residência e nome do 

proponente; 

Atenção! Para os que não possuem contas em seu nome serão ainda aceitos como 

comprovante a Certidão de Quitação Eleitoral emitida no site do TSE que comprove 

que o responsável é eleitor em Contagem ou, ainda, uma autodeclaração, nos 

termos da Lei Federal 7.115/83, confirmando a residência em Contagem há pelo 

menos dois anos e garantindo a total veracidade das informações, sob pena de 

desclassificação (Anexo IV); 

d) No caso de coletivos não constituídos formalmente; além da documentação acima, 

será necessário anexar uma carta de anuência com a assinatura de todos os membros 

do coletivo dando plena concordância na representação do grupo por meio de um 

representante (Anexo II). 

 

5.2. No caso de proponente pessoa jurídica de natureza cultural sem fins lucrativos:  

a) Estatuto social autenticado;  

b) Cartão de CNPJ atualizado (menos de três meses, considerando a data de publicação 

do edital);  

c) Ata de eleição ou processo equivalente e de posse da atual diretoria com seu 

respectivo registro em cartório;  

d) Documento de identidade (frente e verso), valendo Carteira de Identidade, Carteira de 

Trabalho ou CNH do representante legal;  

e) CPF (frente e verso) do representante legal - Caso o número já conste no 

documento de identidade do representante legal não é necessário anexar 

novamente.  
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f) Comprovante da sede da entidade em Contagem sendo necessário dois 

comprovantes: o primeiro datado há pelo menos dois anos, conforme exigência do 

artigo 67 da Lei 4647/2013 e o segundo comprovante com data recente (menos de 

três meses, considerando a data de publicação do edital) em nome da associação ou do 

representante legal, podendo ser: contas de água, luz, telefone, internet, faturas de banco, 

cartão de crédito e outros documentos que estejam evidentes o nome e endereço do 

representante legal ou da entidade.  

 
5.3. No caso de Microempreendedor Individual (MEI): 
a) Cartão de CNPJ atualizado (menos de três meses, considerando a data de publicação 
do edital); 
b) Certificado para funcionamento do CNPJ cadastrado como MEI no município de 
Contagem há pelo menos dois anos; 
c) Documento de identidade (frente e verso), valendo Carteira de Identidade, Carteira de 
Trabalho ou CNH do representante legal; 
d) CPF (frente e verso) do representante legal - Caso o número já conste no 
documento de identidade do representante legal não é necessário anexar 
novamente; 
e) Comprovante da sede da entidade em Contagem, sendo necessário dois 
comprovantes: o primeiro datado há pelo menos dois anos, conforme exigência do 
artigo 67 da Lei 4647/2013 e o segundo comprovante com data recente (menos de 
três meses, considerando a data de publicação do edital) do representante legal, 
podendo ser: contas de água, luz, telefone, internet, faturas de banco, cartão de crédito e 
outros documentos que estejam evidentes o nome e endereço do representante legal ou 
da entidade. 
 
6. DA SELEÇÃO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1. Para efeito de pontuação e classificação para a avaliação das propostas serão 

considerados os seguintes critérios, totalizando 100 (cem) pontos: 

Item de Avaliação Descrição Pontuação 

 

 

Currículo 

e  

Portifólio 

Currículo com dados pessoais 

e profissionais relacionados à 

área cultural. Portifólio 

contendo trajetória artística e 

atividades que realizou com 

comprovantes como: 

fotografias, peças gráficas, 

matérias de jornais e prints de 

publicações relativas ao seu 

trabalho artístico na área de 

artes visuais com os 

endereços eletrônico de 

informações disponíveis na 

internet. 

 

 

 

30 pontos 

 

Projeto 

Projeto contendo o layout de 

acordo com o Anexo I e 

descrição dos materiais 

 

40 pontos 
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utilizados, conforme Anexo VI. 

 

Coerência Temática 

 

Texto Conceitual da proposta 

 

30 pontos 

 

TOTAL – 100 pontos 

6.2. A partir da lista final de habilitados e inabilitados, a Comissão de Avaliação de 

Projetos (CAP), responsável pela análise das propostas inscritas nos editais do Fundo 

Municipal de Incentivo à Cultura terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para 

a análise dos projetos inscritos. Caso haja excepcional necessidade pelo volume de 

propostas recebidas, o prazo de 60 (sessenta) dias poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período. Após o fechamento de análise de todas as propostas, será publicado no 

Diário Oficial de Contagem os projetos habilitados e inabilitados (de caráter eliminatório), 

o resultado preliminar e, posteriormente, após esgotado o prazo de análise de possíveis 

recursos, será publicado o resultado definitivo dos contemplados. 

O Cronograma proposto do Edital é: 

Etapa Datas 

Período de inscrições 27/07 a 15/09/2021 

Período de habilitação dos 

proponentes (eliminatório) 

16 a 17/09/2021 

Resultado das propostas 

habilitadas e inabilitadas 

20/09/2021 

Prazo de análise pela CAP 21/09 a 21/11/2021 

Resultado preliminar: 23/11/2021 

Período de recursos do 

resultado preliminar 

23/11 a 30/11/2021 

Resultado Final 02/12/2021 

 

6.3. É vedada, na fase recursal, a inclusão de documentos que deveriam ser 

apresentados no ato da inscrição. 

6.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentem quaisquer formas de 

preconceito e intolerância à diversidade religiosa, racial, étnica, de gênero e de orientação 

sexual e demais formas de preconceitos estabelecidos no inciso IV do artigo 3º da 

Constituição Federal. 

6.5. A CAP reserva-se ao direito de não selecionar o número previsto de propostas, caso 

as proposições não atinjam os critérios de avaliação. 
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7. DAS PREMIAÇÕES 

7.1. A premiação individual compreende o valor bruto de R$7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) que sofrerá os descontos legais previstos na legislação e que variam 

conforme pessoa física ou pessoa jurídica. Serão concedidas até 12(doze) premiações. 

 

8. FUI APROVADO, O QUE EU PRECISO FAZER? 

8.1. O contemplado deverá realizar a abertura de conta corrente para movimentação 

financeira exclusiva dos recursos do projeto (de preferência nas agências do Banco do 

Brasil ou Caixa Econômica Federal). A abertura da conta bancária na qual serão liberados 

os recursos financeiros do projeto é de total responsabilidade do premiado e a conta 

somente poderá ser aberta após a assinatura do contrato. 

8.2. O proponente terá um prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, após 

homologação e divulgação do resultado definitivo para assinar o contrato. Em caso de 

descumprimento do prazo, a SECEJ convocará novo classificado, conforme ordem de 

pontuação. 

8.3. Em momento prévio à assinatura do contrato, o premiado, pessoa física ou jurídica, 

deverá apresentar as certidões negativas de débito em âmbito municipal, estadual e 

federal.  

8.4. Por se tratar de uma premiação, não haverá a necessidade de prestação de 

contas financeira do projeto, mas, os contemplados deverão encaminhar um 

relatório simplificado, a ser fornecido pela SECEJ, após 60 (sessenta dias) corridos do 

recebimento do prêmio. 

 

9.QUAIS AS RESPONSABILIDADES DOS SELECIONADOS? 

9.1. As propostas selecionadas serão realizadas nos postes teleféricos, conforme definido 

no item 1.1 deste edital. 

9.2. Após a liberação do espaço, a assinatura do termo de compromisso e o repasse do 

valor do prêmio, os artistas selecionados terão o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para 

concluir a intervenção. 

9.3. O artista deverá informar todos os detalhes do cronograma de atividades à Secej, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos para a realização dos 

encaminhamentos de divulgação das ações. 

9.4. É de responsabilidade dos selecionados todos os custos para a realização da 

intervenção, tais como tintas, equipamentos de segurança e demais materiais que serão 

utilizados, bem como a contratação de terceiros. 

9.5. Os selecionados no presente Edital autorizam a utilização de imagens, áudios e 

vídeos enviados, assim como a gravação nestas mídias no dia das intervenções. 

9.6. O artista selecionado é o único e exclusivo responsável pela contratação dos 

integrantes da intervenção, respondendo civil e criminalmente por qualquer irregularidade, 
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inclusive os que se referem às normas de segurança e utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual de Segurança (EPIs) durante a execução de sua proposta. 

9.7. A Secej não se responsabiliza pelo transporte, montagem, desmontagem, guarda de 

objetos utilizados nas intervenções, e ainda, por equipamentos de segurança necessários, 

sendo de única e exclusiva responsabilidade do artista selecionado. 

9.8. Todos os premiados deverão participar de AGENDA DE TREINAMENTO a ser 

realizada pela SECEJ como condição para a entrega posterior dos relatórios. 

 

10. QUAIS AS RESPONSABILIDADES DA SECEJ? 

10.1. Divulgar amplamente as ações e os artistas selecionados por meio deste Edital e 

facilitar o processo de formação e capacitação para envio das propostas. 

10.2. Realizar o pagamento do prêmio referente às intervenções artísticas de arte urbana, 

após cumprido os ritos de formalização do apoio. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O ato da inscrição implica ainda na prévia, integral e automática concordância das 

normas deste edital e o artista inscrito, cede, a título gratuito, irrevogável e irretratável, os 

direitos patrimoniais de autor incidentes sobre artes, sem quaisquer limitações de território, 

modalidade ou quantidade de uso, pelo prazo de proteção da Lei de Direitos Autorais, 

viabilizando assim sua fixação e manutenção nos próprios, certificando-se e garantindo, 

inclusive, a mesma cessão de todos colaboradores e coautores. 

11.2. Os desenhos, ilustrações e demais imagens reproduzidas não poderão violar 

direitos de terceiros, especialmente, de propriedade intelectual. 

11.3. A íntegra deste Edital e seus anexos estará disponível no portal da Prefeitura 

Municipal de Contagem bem como no site PROSAS: https://prosas.com.br. Mais 

informações poderão ser obtidas pelo e-mail fomento@contagem.gov.br. Não serão 

respondidos pedidos de informações efetuados por telefone. 

11.4. Nenhuma indenização será devida ao artista pela elaboração, apresentação de 

documentação e proposta relativa ao presente Edital. 

11.5. É de responsabilidade dos artistas acompanhar todas as etapas de seleção pelos 

meios de divulgação informados pela Secej referente ao Edital. 

11.6. O premiado que não realizar a intervenção acordada ficará sujeito ao pagamento do 

valor do respectivo recurso, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, 

acrescido de 10% (dez por cento), e, ainda, impedido de apresentar quaisquer projetos 

culturais via chamamento público no Município de Contagem, conforme previsão no artigo 

75 da Lei Municipal nº 4.647/13, ficando, ainda, sujeito às sanções da Lei Federal nº 

6.830 de 1980, do Decreto Municipal nº 788 de 9 de outubro de 2007 e Instrução 

Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
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11.7. Os casos omissos e decisões sobre eventuais questões relativas a este edital serão 

apreciados pela Secej, com fundamento na legislação pertinente vigente. 

11.8. A Secej reserva-se ao direito de anular ou revogar o presente edital, sem que caiba 

reclamação ou pedido de indenização pelos concorrentes. 

11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante, que estarão 
disponíveis nos sites www.contagem.mg.gov.br e www.prosas.com.br: 
 
Anexo I - Ficha de Inscrição; 

Anexo II – Carta de anuência dos integrantes, em caso de coletivos não formalizados; 

Anexo III– Declaração de inexistência de vínculo; 

Anexo IV – Modelo de autodeclaração de residência/domicílio; 

Anexo V – Temática e proposta de intervenção artística; 

Anexo VI- Relação de materiais para a intervenção; 

Anexo VII- Modelo em 3D para montar. 

 

Contagem, 27 de julho de 2021 

 

Monique Najara Aparecida Pacheco 

Secretária de Cultura, Esporte e Juventude 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
(*ATENÇÃO! ESSA FICHA NÃO PRECISA SER ANEXADA AO PORTAL PROSAS, JÁ 

QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO SERÃO INSERIDAS EM FORMATO DE 

PERGUNTAS NO PORTAL.) 

 
 
Nome do responsável pela inscrição ou do Representante do Coletivo não formalizado: 
____________________________________________________________________ 
Nome do Coletivo (quando for o caso):____________________________________ 
Nome da Entidade (no caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou do 
MEI)__________________________________________________________________ 
CPF (pessoa física ou representante legal MEI ou 
entidade):_______________________________________________________________ 
CNPJ: (no caso de inscrição pessoa 
jurídica)_________________________________________________________ 
RG (pessoa física ou representante legal MEI ou 
entidade):_______________________________________________________________: 
Email:_______________________________________________________________ 
Telefone:_____________________________________________________________ 
Desde que ano exerce a atividade cultural:_________________________________ 
Onde exerce a atividade cultural:_________________________________________ 
Endereço residencial ou comercial no caso de pessoa jurídica: 
____________________________________________________________________ 
Bairro: _________________________________ CEP:_______________________ 
 
 
Declaro, sob pena de responsabilidade, que atuo em Contagem com as atividades de 
artes visuais e que tenho conhecimento integral do Edital 004/2021 Movimenta Arte 
Urbana – PRÊMIO “AVENIDA TELEFÉRICO”, dando ciência e concordância ao disposto 
no presente edital e aceitando incondicionalmente as suas regras de participação no 
certame. Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 
 
Contagem/MG, ____ de ______________ de 2021 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO II 
CARTA DE ANUÊNCIA DOS COMPONENTES DO COLETIVO 

(Em caso de inscrição de coletivos não formalizados) 

 

 

O coletivo _____________________________________________ (nome do grupo) 

Natural do município de Contagem, formado por _______ membros (quantificar membros), 

nomeia:_________________________________________________________ 

______________________________________ (nome completo do representante), 

portador da cédula de identidade RG: _____________________________________, 

inscrito no CPF sob o nº: ________________________________________________, 

para efetuar a inscrição no Edital 004/2021 Movimenta Arte Urbana- Prêmio Avenida 

Teleférico, podendo ser seu representante legal perante a Secretaria de Cultura, Esporte 

e Juventude de Contagem (SECEJ), bem como  assinar contratos e outros instrumentos 

jurídicos similares, receber valores financeiros referentes à premiação e responder por 

todas as ações previstas na legislação vigente, para executar a proposta a que se refere 

este edital. 

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2021 

Integrantes do grupo: 

1- _________________________________________  

(nome completo) 

Assinatura: __________________________________ 

RG: _____________________________ CPF: ________________________. 

2- _________________________________________ 

 (nome completo) 

Assinatura: __________________________________ 

RG: _____________________________ CPF: ________________________. 

3- _________________________________________  

(nome completo) 

Assinatura: __________________________________ 

RG: _____________________________ CPF: ________________________. 

 
(*Pode reproduzir esse anexo caso seja necessário) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

(a ser preenchido pelo responsável) 
 
Eu, ________________________________________________________________, 
portador(a) do RG nº _______________________________, 
CPF________________________, residente e domiciliado(a) na  
__________________________________, DECLARO QUE NÃO ME ENQUADRO EM 
NENHUMA VEDAÇÃO PREVISTA NO ITEM 3 DO EDITAL 004/2021 MOVIMENTA ARTE 
CULTURA – PRÊMIO AVENIDA TELEFÉRICO  E QUE NÃO EXERÇO OU EXERCI NOS 
ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES nenhum cargo efetivo, cargo comissionado, função 
gratificada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público Municipal. Declaro 
ainda estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art. 299 
do Código Penal Brasileiro e que por tal crime serei responsabilizado (a), independente 
das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste 
documento. 
 
 
 
 
 
 
Contagem/MG, ____ de ______________ de 2021 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO IV 
 MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 
 
Eu ____________________________________ (Nome completo do responsável), 
RG: _________________________ CPF: _________________________________, 
residente no endereço 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(informar endereço completo, com bairro, complemento se houver e CEP). 
Declaro, nos termos da Lei Federal 7.115/1983, que resido no endereço acima informado 
no município de Contagem e que resido no município há pelo menos dois anos. 
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração e afirmo ser o único 
responsável pelas informações ora prestadas junto à Administração Pública Municipal de 
Contagem, sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas na 
legislação aplicável. 
Declaro ainda, para todos os fins de direito perante as leis vigentes, que a informação 
aqui prestada é de minha inteira responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser 
comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais. 
 
 
 
 
 
 
Contagem/MG, ____ de ______________ de 2021 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO V 
TEMÁTICA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA 

 

“Memória operária: pessoas, lugares e histórias” 

 

A Cidade Industrial, conhecida por protagonizar icônicos movimentos de 

trabalhadores tem imagens que ocupam os imaginários de muitos contagenses e 

moradores de Contagem. Suas fábricas, com telhados pontiagudos e chaminés 

gigantescas e esguias compõem a paisagem urbana de Contagem. Dentro de seus pátios, 

no entanto, existem vidas, vidas que fazem histórias e trazem afetividade e humanidade 

ao ambiente duro e mecânico, repleto de engrenagens, maquinários, fornos e materiais 

em forma bruta. Ao mesmo tempo em que o homem e a mulher da indústria transformam 

minério em aço, aço em chapas, chapas em peças, peças em aparelhos, a fábrica 

também transforma o ser humano e a sociedade.  

O céu, a terra, os rios também são transformados e o tom cinza das chaminés 

pintam também as águas dos córregos e riachos, o rosto do pai e da mãe, do filho e da 

neta e a fuligem do progresso econômico e da vitória pessoal na sociedade cobra o seu 

preço e cria outros produtos fora da fábrica. Nesta teia urbana traçada pela Cidade 

Industrial, muitas histórias foram tecidas e muitos ficaram presos nas promessas e sonhos 

de um futuro e de uma vida melhor.  

O tempo passou e vestígios da memória ainda cicatrizam a cidade de Contagem, 

busca-se preservar os aprendizados, fixar as raízes e construir o futuro, sim, novamente o 

futuro, que ainda pretende que seja mais feliz e mais colorido. 

A partir dessa temática, os artistas terão liberdade para escolher a abordagem, e 

dar ênfase em determinado momento histórico, em qual aspecto da memória e da história 

pretendem retratar em suas obras. Não necessariamente as obras precisam remeter a um 

momento ou uma narrativa histórica. Pode ser uma reflexão ou expressão atemporal.  

Algumas palavras-chave poderão facilitar a reflexão acerca do tema: trabalho, 

trabalhador, indústria, industrialização, movimentos sociais, Contagem, teleférico. 

cimentos Itaú Portland, desenvolvimento urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

15 

 

 
 
 
 



 

  

 

16 

 

 
 
 
 



 

  

 

17 

 

 
 
 
 



 

  

 

18 

 

 
 
 
 



 

  

 

19 

 

 
 
 



 

  

 

20 

 

 
 
 
 

ANEXO VI 
RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA A INTERVENÇÃO 

 
Esta relação de materiais irá subsidiar a análise da CAP no que se refere à qualidade dos 
materiais, bem como em considerar a durabilidade das obras executadas. 
Faça a descrição dos produtos, suas formas de aplicação e materiais para fundo, base, 
finalização ou impermeabilização para a melhor preservação das características da 
pintura original, considerando a exposição total da obra às intempéries climáticas. 
 

Produto 
(Nome e descrição) 

Técnica de Aplicação Finalidade 

   

   

   

 
 
(*Pode reproduzir esse anexo caso seja necessário) 
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