PERGUNTAS FREQUENTES
É permitida a venda de ingressos?
Sim, é permitida a venda de ingressos. Os preços são definidos junto aos gestores do Projeto Ocupações –
Teatro.
Lembramos que é obrigação do proponente selecionado apresentar, antes da realização do espetáculo ou
show, comprovante do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por estimativa,
junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sendo que a pessoa jurídica enquadrada em regime tributário
que a dispense do pagamento de ISSQN ou correlatos deverá apresentar documento que comprove a condição
de isento.
Além disso, o proponente selecionado deve quitar, antes da realização do espetáculo ou show, os valores
relativos aos direitos autorais, devidos ao Escritório de Arrecadação e Distribuição – Ecad, ou apresentar
documento do referido órgão determinando a forma e os valores do recolhimento.
A Assembleia paga cachê aos artistas selecionados?
Não. A Assembleia Legislativa não remunera os selecionados neste projeto.
A seleção no Projeto Ocupações dá direito ao uso do espaço do Teatro e de sua estrutura para a realização de
apresentações artísticas (sendo permitida a venda de ingressos pelo selecionado), conforme termos
estabelecidos no edital.
Como é realizada a inscrição?
Para realizar a inscrição, a proposta e a documentação necessária deverão ser entregues em formato digital
(em CD, DVD ou pendrive), presencialmente ou via Sedex.
Para envio via SEDEX, a postagem deve ser feita com Aviso de Recebimento (AR), endereçada ao Espaço
Político Cultural Gustavo Capanema – EPC, Rua Rodrigues Caldas, 30 – Térreo – bairro Santo Agostinho, Cep
30.190-921, Belo Horizonte – Minas Gerais.
Somente serão aceitas inscrições com data de postagem entre 4 e 25 de março de 2019.
O AR vale como comprovante da inscrição.
Para inscrição presencial, a entrega deve ser feita em dia útil, entre 9h e 18h, no período entre 4 e 25 de
março de 2019, no Espaço Político Cultural Gustavo Capanema – EPC, Rua Rodrigues Caldas, 30 – Térreo –
bairro Santo Agostinho, Cep 30.190-921, Belo Horizonte – Minas Gerais.
Neste caso, o comprovante da inscrição é o recibo emitido pelo servidor do EPC.
Não serão recebidas propostas e documentos impressos.
Quem pode se inscrever?
Somente são permitidas inscrições de pessoas jurídicas.
Os profissionais precisam ser registrados nos órgãos competentes das artes cênicas e congêneres (produtores,
atores, bailarinos e outros).
Apenas no caso de músicos não é necessário o registro profissional.
Sou Microempreendedor Individual (MEI). Posso me inscrever?
Sim. Serão aceitas inscrições de microempreendedores individuais.
Quais modalidades artísticas são aceitas?
Serão oferecidas oportunidades para shows de música, dança e espetáculos em outras modalidades de artes
cênicas (teatro, performance, etc.), nas categorias infantis /juvenis e também na categoria adulto.
Quem não pode se inscrever?
Membros da comissão organizadora e pareceristas contratados para avaliar as propostas não podem participar
do processo seletivo.
Também não serão aceitas inscrições referentes a propostas já contempladas nas modalidades Teatro Adulto
e Teatro Infantil do edital anterior (Edital Projeto Ocupações Artísticas – Teatro da Assembleia, nº 2, de 14 de
janeiro de 2017).
Quem teve proposta contemplada no Edital Projeto Ocupações Artísticas – Teatro da Assembleia, nº 2, de
14 de janeiro de 2017, pode se inscrever?

Sim. O mesmo proponente (ou seja, a mesma pessoa jurídica) pode apresentar uma proposta diferente
daquela que foi contemplada no edital anterior (Edital Projeto Ocupações Artísticas – Teatro da Assembleia,
nº 2, de 14 de janeiro de 2017).
Qual é a duração das temporadas no Teatro? Em que dias e horários os espetáculos são realizados?
Espetáculos de música são realizados no período noturno, de sexta a domingo, tendo até 3 apresentações (o
selecionado escolhe se quer se apresentar em 1, 2 ou 3 dias do final de semana agendado). O mesmo se
aplica aos espetáculos de dança.
No caso de espetáculos em outras modalidades de artes cênicas (teatro, performance, etc.), as
apresentações são realizados aos sábados e domingos, podendo abranger de 1 a 3 finais de semana (o
selecionado escolhe se quer se apresentar em 1, 2 ou 3 finais de semana no período agendado). Quanto ao
horário, espetáculos infantis/juvenis podem ser realizados no período matutino ou vespertino, enquanto
espetáculos para adultos podem acontecer no período vespertino ou noturno.
Como posso obter os anexos mencionados no edital?
Os anexos estão disponíveis no Portal da Assembleia, bem como o edital.
Qual o contato para mais informações e esclarecimento de dúvidas?
Para esclarecer dúvidas sobre o edital, entre em contato com a Gerência de Relações Institucionais, pelo
telefone (31) 2108-7305, no horário das 11 às 18 horas, ou pelo e-mail selecao.cultural@almg.gov.br.

