ATO COPEFIC 039/2022
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT) e a Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à
Cultura (COPEFIC) em cumprimento à Lei nº 22.944 de 15 de janeiro de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 47.427
de 18 de junho de 2018 e, conforme os artigos 59 a 65 da Resolução SEC nº 136/2018, divulgam, no site da
Secretaria (www.secult.mg.gov.br), a relação de recursos interpostos, em atendimento à Resolução SEC nº
136/2018, capitulo VII – Dos Recursos conforme Art. 68: Os pedidos de recurso serão avaliados, em instância
superior, por ordem de chegada e respondidos ao empreendedor, enviado ao endereço do e-mail cadastrado, no
prazo máximo de 45 dias úteis. A decisão, neste caso, terá caráter definitivo e não será objeto de reexame, sendo
publicada no Diário Oficial de MG.

Na presente relação, constam o número de protocolo do projeto, o nome do empreendedor, o nome do projeto, o
município de origem e o valor total autorizado para captação.

A Autorização de Captação será emitida pela COPEFIC e terá validade de doze meses, com vencimento em 13 de
agosto de 2023.

Após a obtenção da Autorização de Captação, o empreendedor cultural deverá apresentar a Declaração de
Incentivo, podendo ser no valor total autorizado a captar ou de, no mínimo, 20% do valor constante na Autorização
de Captação.

A documentação obrigatória a ser apresentada para formalização do incentivo consta nos artigos 50 a 52 da
Resolução SEC nº 136/2018, sendo os artigos 50 e 52 alterados pelos artigos 13 e 14 da Resolução SECULT nº
14/2020, respectivamente.

Projetos Autorizados a Captar:
RECURSOS DEFERIDOS

Sequência

Protocolo

Título

Executor

Município

Valor Aprovado

Status

1458

2018.13601.0265

Escultura Arte em
Aço (Belo
Horizonte)

Luz Comunicação
Eireli - Me

BELO
HORIZONTE

R$ 240.100,00

Autorizado
a Captar

1459

2018.13601.0266

Escultura Arte em
Aço (Divinópolis)

Luz Comunicação
Eireli - Me

BELO
HORIZONTE

R$ 240.790,00

Autorizado
a Captar
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Em atendimento à Resolução SEC nº 136/2018, no caso dos projetos não aprovados, constará na publicação o
número do protocolo, o nome do projeto e o município de origem.

Projetos Não Autorizados a Captar:
RECURSOS INDEFERIDOS

Sequência

Protocolo

Título

Executor

Município

1074

2018.13602.0151

Produção do filme
"Virando a Mesa"

SILVIA SPOLIDORO
PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA

UBERLÂNDIA
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