ERRATA 01
ERRATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 – SECULT/PMNEP-PA
A PREFEITURA DO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Laser, publica ERRATA do EDITAL 04/2021,
DE APOIO À CULTURA DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ , a saber:
DO OBJETO
01-Onde se lê:
Constitui objeto deste Edital complementar a seleção de 15 (dez) propostas de fazedoras e
fazedores de cultura, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil Reais), e valor unitário
de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais) destinados ao fomento, à criação, transmissão e difusão
de práticas culturais, referentes a Prêmios previstos no inciso II, artigo 2°, Lei nº14.017, de 29 de
Junho de 2020.
Leia-se
Constitui objeto deste Edital complementar a seleção de 15 (quinze ) propostas de fazedoras
e fazedores de cultura, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil Reais), e valor
unitário de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais) destinados ao fomento, à criação, transmissão e
difusão de práticas culturais, referentes a Prêmios previstos no inciso II, artigo 2°, Lei nº14.017,
de 29 de Junho de 2020.
02-Onde se lê:
As propostas deverão ser entregues impressas, na Secretaria Municipal de Cultura
Desporto Turismo e Laser ( Avenida São Pedro Nº 752, Centro ) ou através do e-mail
sec.cult.esp.piria@gmail.com
OBS. As inscrições que forem encaminhadas por e-mail a documentação deve estar em PDF
devidamente assinada e enviar nos horários descrito acima
Leia-se
As inscrições são gratuitas e ficarão abertas a partir das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sextafeira, do período

a 03

à 15 de Novembro de 2021, na SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, como também através do e-mail sec.cult.esp.piria@gmail.com
OBS. As inscrições que forem encaminhadas por e-mail a documentação deve estar em PDF
devidamente assinada e enviar nos horários descrito acima.

DAS MODALIDADES DE PREMIAÇÃO
03-Onde se lê:
AGENDA CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL: propostas de R$ 4.000 (quatro mil Reais)
parcela única, para a manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas
empresas culturais, cooperativas, associações, grupos culturais, instituições e organizações
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de
isolamento social. Tais instituições precisam ter CNPJ ou CPF

O recurso destina-se,

também, para a manutenção de espaços físicos que possuem despesas fixas.
Laia-se:
ESPAÇO CULTURAL:

propostas de R$ 5.000 ( Cinco mil Reais) parcela única, para a

manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais,
cooperativas, associações, grupos culturais, instituições e organizações culturais comunitárias
que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Tais
instituições precisam ter CNPJ ou CPF O recurso destina-se, também, para a manutenção de
espaços físicos que possuem despesas fixas.

Nova esperança do Piriá 08 de novembro de 2021

