
 

 

ERRATA 

 

 

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 esclarecer que o 
Edital de Credenciamento tem como objeto o credenciamento de representantes de 
entidades de classe ligadas ao setor cultural, para atuar na análise e seleção de projetos 
aptos a receberem apoio financeiro do Executivo Municipal. 

 
Os recursos financeiros de incentivos a projetos aprovados, serão liberados mediante a 
assinatura de convênios ou termos de compromisso entre o município de Marabá por meio 
da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o artigo 16 do Decreto 
16/2019. 

 
Portanto, onde se lê: 
 

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, torna pública a abertura 
de procedimento destinado ao credenciamento de 
representantes de entidades de classe, ligadas ao setor cultural 
para atuar na análise e seleção de projetos aptos a receberem 
apoio financeiro da Fundação Casa da Cultura de Marabá, 
conforme as regras e prazos a seguir estabelecidos. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Edital o credenciamento de 

representantes de entidades de classe ligadas ao setor cultural, para 

atuar na análise e seleção de projetos aptos a receberem apoio 

financeiro da Fundação Casa da Cultura de Marabá. 

 Leia-se: 

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, torna pública a abertura 
de procedimento destinado ao credenciamento de 



 

 

representantes de entidades de classe, ligadas ao setor cultural 
para atuar na análise e seleção de projetos aptos a receberem 
apoio financeiro do Executivo Municipal conforme artigo 16 do 
Decreto 16/2019, conforme as regras e prazos a seguir 
estabelecidos. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Edital o credenciamento de 

representantes de entidades de classe ligadas ao setor cultural, para 

atuar na análise e seleção de projetos aptos a receberem apoio 

financeiro do Executivo Municipal conforme artigo 16 do Decreto 

16/2019. 

 

Marabá-PA, 20 de março de 2020. 
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