
 

 

 
 

 

COMUNICADO PARA INSCRIÇÕES SÃO JOÃO 2017 

 

 

Olinda, 18 de abril de 2017. 

 

Faço saber que aqueles interessados em participarem do Ciclo São João de Olinda  2017, 

bem como em receber apoio financeiro ou institucional, da Secretaria de Patrimônio e Cultura - 

SEPAC deverão apresentar projetos ou propostas a partir do dia 02 de maio de 2017. 

 

Desta forma, sendo a abertura do Ciclo Junino programada para o dia 23 de junho de 2017, 

o proponente terá até 12 de maio de 2017, para entregar as propostas ou projetos referentes ao 

Ciclo São João 2017. 

 

Poderão participar Pessoa Física ou Jurídica de direito privado, devidamente constituída na 

forma de direito. 

Para avaliação e seleção dos PROJETOS E PROPOSTAS de atividades artísticas e 

culturais para compor o ciclo São João de Olinda 2017, é necessário o proponente preencher 

corretamente o formulário fornecido pela Secretaria de Patrimônio e Cultura - sepac (anexo I), 

bem como apresentar os documentos elencados nos anexos II (Pessoa Física) e III (Pessoa 

Jurídica). 

O resultado dessa avaliação e seleção estará condicionado à disponibilidade de recursos 

financeiros, oriundos de receita própria e da captação de patrocinadores para a realização do Ciclo 

São João Olinda 2017. 

 

No caso de Grupo Artístico sem representante exclusivo, é necessário entregar uma 

declaração, com cópias autenticadas do RG e firma reconhecida de no mínimo 03 (três) 

integrantes, informando o representante legal para fins contratuais e de recebimento de cachê 

(modelo anexo IV). 

 

O artista que tiver sendo representado por empresário deverá entregar cópia do contrato de 

exclusividade, (modelo anexo V), onde este deve ser autenticado, com firma reconhecida e 

registrada em cartório, com prazo de validade de no mínimo de 6 (seis) meses, identificando os 

percentuais do artista e do Empresário. 

 

Atrações/grupos que tenham participação de menores de 18 anos faz-se necessário a 

entrega do Termo de Responsabilidade este deve estar devidamente assinado pelos pais e/ou 

responsáveis, anexando as cópias autenticadas dos documentos dos menores e dos responsáveis 

legais. 

 



 

 

 
 

Para o proponente que estiver representado mais de um Grupo/Artista, este deverá fazer 

uma proposta única descriminando o cachê de cada um e entregar apenas um jogo de 

documentações. 

 

Após a entrega da proposta ou projeto pelo proponente, este não poderá mais acrescentar 

ou retirar Grupos e Artistas. 

 

O proponente deverá apresentar justificativa de preço, (notas fiscais autenticadas, notas 

fiscais eletrônicas, contratos públicos ou copias autenticadas dos empenhos), que será analisada e 

apresentada contraproposta de acordo com a disponibilidade financeira para a realização do Ciclo 

São João de Olinda 2017. 

 

Os projetos ou propostas deverão ser entregues na Secretaria de Patrimônio e Cultura - 

SEPAC, setor: Diretoria de Cultura, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 as 12:00hrs. 

 

As propostas e projetos que não estiverem acompanhadas dos respectivos documentos 

serão devolvidos para o proponente e estes não participarão da seleção para o São João 2017. 

 

A seleção poderá implicar na negociação de cachê e local, antes da realização da 

apresentação, conforme comprovações apresentadas e orçamento disponível para o ciclo. 

 

Uma vez o proponente selecionado, este será comunicado através de e-mail ou contato 

telefônico e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para adequar a proposta na forma do anexo VI. 

 

Os Proponentes selecionados para o Ciclo São João Olinda 2017, deverá juntamente com 

toda prestação de contas, apresentar também os registros fotográficos impressos e registros em 

vídeo (amador ou profissional) com no mínimo 03 (três) minutos de duração, identificando-se a 

presença do responsável do grupo/atração indicado no Contrato de Exclusividade. 

 

A filmagem e as fotos deverão registrar o público presente, o local e conter data (através 

de materiais como banners, testeira, palco, camisas e balão publicitário), que comprovem a 

participação no Ciclo São João 2017. 

  

 

Dúvidas e informações referentes a este comunicado poderão ser respondidas através do 

telefone (081) 3439-1988/Diretoria de Cultura. 

 

 

 

___________________________________ 

Gilberto Sobral Magalhães 

Secretário de Patrimônio e Cultura 

 

 

 


