À Secretaria da Administração
Sr. Luiz Eduardo Collaço

EDITAL DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CULTURAIS

A Prefeitura da Estância Turística de Salto, através da
Secretaria de Cultura, torna público o Edital de Chamamento Para
Ocupação de Equipamentos Públicos da Cultura para que grupos,
artistas

individuais,

associações

e

entidades

sem

fins

lucrativos possam ter garantidos os seus espaços para ensaios,
oficinas e produção cultural para o período de Março a Dezembro
de 2016.
Os proponentes deverão enviar, em 2 (duas) vias, cópias de
seus projetos contendo objetivos, cronograma de ação, número
mínimo de 10 participantes (e/ou vagas disponíveis, no caso de
oficinas abertas), responsáveis, definição clara de resultado de
suas ações, além de qual a contrapartida que será oferecida,
tendo em vista a necessidade de que a população usufrua dos
produtos culturais.
Os espaços disponíveis para o Edital são os seguintes:

Sala Giuseppe Verdi
Palco medindo 7m x 7m, tomadas que variam entre 110v e 220v,
tablado e 120 cadeiras. O equipamento de som da Sala poderá ser
solicitado

em

Coordenação

a

formulário
autorização

específico,
(ou

não),

ficando
sendo

que,

a

cargo
no

da

caso

de

autorização, o uso só será permitido sob a supervisão de um
funcionário.

As

utilizações

de

outras

dependências

da

Sala

Giuseppe Verdi só poderão ser utilizadas mediante autorização da
coordenação do espaço. No caso de eventuais eventos que causem
conflitos de horários, ficará a critério da Coordenação informar
ao proponente o cancelamento do uso público da Sala através de
uma justificativa, por escrito, num prazo máximo de 48 horas do
dia do evento. Demais recomendações e sanções serão tratadas no

ato da assinatura

do convênio com

o(s) contemplado(s) neste

Edital.
Os dias e horários que estarão disponíveis são: Sábados (das
9h30 às 12h30) e Domingos (das 9h30 às 12h30).

Casa da Cultura
Sala 1 – Piso 2 – 7,90m x 5,70m = 45,03 m² – Sem Som
Horários: Segundas: das 08h às 18h; Terças: das 08h às 13h;
Quartas: das 08h às 21h50; Quintas: das 17h10 às 21h50; Sextas:
das 12h às 21h50.

Sala 2 – Piso 2 – 10,40m x 5,30m = 55,12 m² – Com Som
Horários:

Segundas:

13h30

às

18h30;

Terças:

08h

às

11hs;

Quartas: 08h às 11h e das 13h30 às 18h30; Sextas: das 08h às
11hs

Sala 4 – Piso 2 – 10,40m x 5,30m = 55,12 m² – Com Som
Horários: Segundas: das 10h às 13h; terça- feiras das 19hs ás

21,50h ; Quartas: das 11h30 às 13h ;Quintas :das 19hs ás
21.50h e Sextas: das 08h às 13h.

Sala Palma de Ouro – Dentro de Centro de Educação e Cultura
Anselmo Duarte
Sala

1

(específica

para

armário e aparelho de som.

dança)

–

Piso

de

Madeira,

espelho,

Horários: Segundas às Sextas, sempre em 3 (três) períodos: das
08 às 12h – das 13h às 17h – das 18h às 22h

Sala 2 (específica para
par teatro) – Piso frio e espelho

Horários: Segundas às Sextas, sempre em 3 (três) períodos: das
d
08h às 12h - das 13h às 17h e das 18h às 22h.

No

caso

de

necessidade

de

uso

para

eventuais

eventos

agendados anualmente na Sala Palma de Ouro, as salas disponíveis
aos proponentes serão requisitadas pela Coordenação, mediante
aviso prévio.

Os

proponentes

deverão

enviar

os

seus

projetos

para

a

Secretaria de Cultura (Praça Antonio Vieira Tavares, 20 – Centro
– das 08 às 17 h) até a data de 26 de fevereiro. O resultado
será divulgado em um prazo máximo de 30 dias (até 26de março de
2016).

Os

projetos

serão

analisados

pela

mesma

Comissão

Edital 001/2016.

Estância Turística de Salto, 01 de fevereiro de 2016.

Marcos Antonio Pardim
Secretário Municipal de Cultura

do

