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EDITAL PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 36/2020 
 

RETIFICAÇÃO 

 

A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA retifica os itens:  

3.1 ‘a’ Parte I – Parâmetros Específicos); 

9.`5’ (Parte II – Parâmetros Gerais)  
9.`5.1’ (Parte II – Parâmetros Gerais)  

9.`5.2´ (Parte II – Parâmetros Gerais)  
9.`5.3´ (Parte II – Parâmetros Gerais)  

‘4´(Anexo XI)  

‘4.1´(Anexo XI) 
‘4.2´(Anexo XI) 

‘5´ao ‘10´(Anexo XI) 
do Edital PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 36/2020 – PRODUÇÃO E TEMPORADA DE 

ESPETÁCULO DE TEATRO COM APRESENTAÇÃO ONLINE, por erro formal. 

 

Portanto: 

 

a) Onde se lê: 

(Parte I – Parâmetros Específicos) 

3.1. Para os efeitos deste Edital, entende-se que:  

a) Secretaria de Cultura e Economia Criativa: denominada neste Edital simplesmente  
Secretaria.  
 
Leia-se:  

(Parte I – Parâmetros Específicos) 

3.1. Para os efeitos deste Edital, entende-se que:  

c) Secretaria de Cultura e Economia Criativa: denominada neste Edital simplesmente  
Secretaria.  
 

 
b) Onde se lê: 

(Parte II – Parâmetros Gerais) 

9.5. O Proponente deverá submeter à aprovação da Secretaria eventual alteração no projeto – 

cronograma, orçamento, ficha técnica, local(is) de realização, entre outros – com antecedência 

em relação à alterac ̧ão.  
 

9.5.1. Em hipótese alguma será́ admitida alterac ̧ão do Proponente e do objeto do projeto.  
 

9.5.2. Em relação ao orçamento, não haverá́ necessidade de solicitar aprovação da Secretaria 

quando a modificação dos valores entre os itens da planilha orçamentária se mantiver dentro 

do limite de 20% (vinte por cento), desde que não haja mudança no valor total do projeto. Em 
caso de acréscimo ou supressão de itens da planilha orçamentária, o Proponente deverá 

submeter à aprovação da Secretaria.  
 
9.5.3. Em relação às cidades atendidas pelo projeto, não haverá́ necessidade de solicitar 

aprovac ̧ão da Secretaria quando o município alterado for substituído por outro município da 
mesma Região Administrativa, com quantidade similar de habitantes.  

 

 
Leia-se: 

(Parte II – Parâmetros Gerais) 
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9.2. O Proponente deverá submeter à aprovação da Secretaria eventual alteração no projeto – 

cronograma, orçamento, ficha técnica, local(is) de realização, entre outros – com antecede ̂ncia 

em relação à alterac ̧ão.  
 
9.2.1. Em hipótese alguma será́ admitida alterac ̧ão do Proponente e do objeto do projeto.  

 

9.2.2. Em relação ao orçamento, não haverá́ necessidade de solicitar aprovação da Secretaria 

quando a modificação dos valores entre os itens da planilha orçamentária se mantiver dentro 

do limite de 20% (vinte por cento), desde que não haja mudança no valor total do projeto. Em 
caso de acréscimo ou supressão de itens da planilha orçamentária, o Proponente deverá 

submeter à aprovação da Secretaria. 

 
9.2.3. Em relação às cidades atendidas pelo projeto, não haverá́ necessidade de solicitar 

aprovac ̧ão da Secretaria quando o município alterado for substituído por outro município da 

mesma Região Administrativa, com quantidade similar de habitantes.  
 

 
 

c) Onde se lê:  

(Anexo XI)  
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

4. Para os fins de comprovação, o Proponente deverá enviar para a Secretaria:  

4.1. Após a execução de 80% (oitenta por cento) do projeto, conforme cronograma aprovado 
e como condição para recebimento da segunda parcela do recurso:  

4.2. Após a execução dos 20% (vinte por cento) restantes do projeto:  

 
5.Realizar aplicação financeira do valor e utilizar os rendimentos na realizac ̧ão do projeto.  
 
6. Havendo saldo remanescente de recursos, o CONTRATADO deverá solicitar à Secretaria o 

recolhimento dos valores para o Fundo Especial de Despesa.  

 
7. Responsabilizar-se pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 

fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade 

industrial), classificação indicativa, bem como quaisquer outros resultantes desta contratação.  
 

8. Mencionar o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria, o ProAC, o Governo Federal e a 

Lei Aldir Blanc nos créditos e em todo material de divulgação do projeto (impresso, virtual e 
audiovisual), conforme regras previstas no Manual de Identidade Visual do ProAC, disponível 

no site http://www.proac.sp.gov.br  
 

9. Enviar, para fins de aprovac ̧ão, o material de divulgação em formato digital referente à 

execução do projeto com no mínimo 10 (dez) úteis de antecedência de sua realização ao 
Departamento de Comunicação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do e-

mail comcultura@sp.gov.br, telefone: (11) 3339- 8161.  

 
10. Submeter à aprovac ̧ão da Secretaria eventual alterac ̧ão – no cronograma, orçamento, 

ficha técnica, local(is) de realização - do projeto proposto no ato da inscrição, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à alterac ̧ão, exceto quanto ao disposto 

no subitem ’9.5’ dos Parâmetros Gerais do Edital (Parte II). Em hipótese alguma será́ 

admitida alteração do Proponente e do objeto do projeto.  
 
 

Leia-se: 
(Anexo XI)  

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

http://www.proac.sp.gov.br/
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3.  Para os fins de comprovação, o Proponente deverá enviar para a Secretaria:  
3.1. Após a execução de 80% (oitenta por cento) do projeto, conforme cronograma aprovado 
e como condição para recebimento da segunda parcela do recurso:  

3.2. Após a execução dos 20% (vinte por cento) restantes do projeto:  

 
4.Realizar aplicação financeira do valor e utilizar os rendimentos na realizac ̧ão do projeto.  

 

5. Havendo saldo remanescente de recursos, o CONTRATADO deverá solicitar à Secretaria o 
recolhimento dos valores para o Fundo Especial de Despesa.  

 

6. Responsabilizar-se pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade 

industrial), classificação indicativa, bem como quaisquer outros resultantes desta contratação. 
 

7. Mencionar o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria, o ProAC, o Governo Federal e a 

Lei Aldir Blanc nos créditos e em todo material de divulgação do projeto (impresso, virtual e 
audiovisual), conforme regras previstas no Manual de Identidade Visual do ProAC, disponível 

no site http://www.proac.sp.gov.br 

 
8. Enviar, para fins de aprovac ̧ão, o material de divulgação em formato digital referente à 

execução do projeto com no mínimo 10 (dez) úteis de antecedência de sua realizac ̧ão ao 

Departamento de Comunicação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do e-
mail comcultura@sp.gov.br, telefone: (11) 3339- 8161.  

 

9. Submeter à aprovac ̧ão da Secretaria eventual alterac ̧ão – no cronograma, orçamento, ficha 
técnica, local(is) de realização - do projeto proposto no ato da inscrição, com antecede ̂ncia 

mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à alterac ̧ão, exceto quanto ao disposto no subitem 

’9.2’ dos Parâmetros Gerais do Edital (Parte II). Em hipótese alguma será́ admitida alteração 

do Proponente e do objeto do projeto.  
 
 

 

 

 

 

Unidade de Fomento à Cultura, em 7 de outubro de 2020. 

 

__________________________________________________ 

Natalia Cunha 

Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura 

http://www.proac.sp.gov.br/

