
 

 

ERRATA – INSCRIÇÕES ON LINE E DEMAIS PROCEDIMENTOS. 

 

 

 

A Fundação Casa da Cultura de Marabá, no uso de suas atribuições legais e com 

observância à Lei Municipal nº 17.865, de 16 de outubro de 2018, que dispõe sobre 

incentivo fiscal para realização de projetos culturais ou esportivos, no âmbito do 

município de Marabá, regulamentada pelo Decreto nº 16 de 2019 vem a público; 

Considerando o disposto na Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública em decorrência do 

COVID-19; 

Considerando que os Estados, Municípios, empresas públicas e privadas estão 

adotando medidas com o fito de minimizar a exposição da sociedade brasileira ao vírus 

com medidas de isolamento (quarentena); 

Considerando as medidas de segurança e orientações oficiais adotadas pelo Executivo 

Municipal de Marabá e publicadas por meio do Decreto 25/2020, RESOLVE retificar o 

Edital de Credenciamento quanto ao procedimento de inscrição, fazendo conforme as 

alterações abaixo; 

1º. Fica alterada a redação dos itens 3.1, parágrafo único do 3.2, 3.5 e 5.5 do Edital de 

Credenciamento ao qual passa viger os seguintes textos: 

3.1 - Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via 

internet, o endereço eletrônico http://casadaculturademaraba.org, 

observando o seguinte: 

a) acessar o endereço eletrônico a partir das 08:00h do dia 

25/03/2020 às 18:00 do dia 31/03/2020; 

b) preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em 

seguida, enviá-lo com os documentos obrigatórios de acordo com as 

respectivas instruções; 

c) apresentar, em PDF, todos os documentos solicitados no Edital de 

Credenciamento para fins de inscrição observado o limite de 30 

megabytes.  

d) Informar no campo assunto “EDITAL DE CREDENCIAMENTO” 



 

 

e) eventuais dúvidas poderão ser dirigidas ao email: 

projetocultural@casadaculturademaraba.org e serão respondidas em 

até 24 horas pelo mesmo canal. 

f) imprescindível que antes de dar início ao procedimento de 

inscrição, que os interessados baixem os Editais publicados e 

disponibilizados no endereço descrito no caput do item 3.1. 

g) É de inteira responsabilidade dos interessados quanto ao envio da 

documentação solicitada no Edital de Credenciamento, isentando a 

Fundação Casa da Cultura quanto a quaisquer problemas técnicos 

de internet ou não recepção da documentação, garantida a 

contraprova em caso de insuficiência documental.  

h) A inscrição do interessado implicará a concordância plena e 

integral com os termos deste Edital, seus anexos e eventuais 

alterações 

3.2 (...): 

Parágrafo único: Deverá a Comissão de Análise Documental atestar 

a autenticidade do documento, mediante a comparação entre o 

original e a cópia, nos termos do Art. 3º da Lei Federal nº 13.726, de 

08 de outubro de 2018, no ato de nomeação dos credenciados para 

compor o Comitê de Avalição de Projetos Culturais nos termos do 

artigo 5º da Lei 11.865/2018. 

3.5 - O calendário de atividades deste Edital seguirá as novas datas 

abaixo, podendo vir a sofrer alterações por decisão da Fundação 

Casa da Cultura de Marabá. 

Etapas Evento Período 

01 Início das Inscrições 25/03/2020 

02 Credenciamento dos representantes das 

entidades de classe 

25/03 a 31/03/2020 

03 Análise da Documentação habilitatória pela 

Comissão de Credenciamento 

03/04/2020 

04 Publicação do resultado prévio dos 

credenciados. 

06/04/2020 

05 Recebimento de possíveis Recursos  07/04/2020 
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06 Análise e resultado dos recursos 10/04/2020 

07 Resultado Final dos representantes de 

entidade de classe credenciados para atuar 

na análise e emissão de pareceres técnicos. 

13/04/2020 

 

5.5 - O recurso quanto ao resultado de habilitação deverá ser 

apresentado por meio do endereço eletrônico 

http://casadaculturademaraba.org observado o cronograma descrito 

no item 3.5, devendo o interessado informar no campo assunto 

“RECURSO”. 

 

Marabá-PA, 23 de março de 2020. 

 

 

Vanda Régia Américo Gomes 
Presidente da FCCM 

Portaria nº 225/2017-GP 

 

 


