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ERRATA

Errata da Edital Nº 003, de 04 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do
Município de Abaré – Estado da Bahia, Edição Nº 4183, de 06 de novembro de
2020.
ONDE SE LIA:
1. OBJETO
1.1 O presente edital tem por objeto a seleção de ao menos 40 projetos que
desenvolvam a produção e a disponibilização de conteúdos culturais em ambiente
virtual, que receberão financiamento de R$2.638,67 (dois mil e seiscentos e trinta
reais e sessenta sete centavos) cada, no total de R$ 104.000,00 (cento e quatro
mil reais), deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor, para artistas que
comprovem a realização de atividades culturais há pelo menos 24 meses (de
março de 2020), que sejam domiciliados no município e estejam devidamente
inscritos e homologados no cadastro municipal.
LEIA-SE:
1. OBJETO
1.1 O presente edital tem por objeto a seleção de ao menos 40 projetos que
desenvolvam a produção e a disponibilização de conteúdos culturais em ambiente
virtual, que receberão financiamento de R$2.638,67 (dois mil e seiscentos e trinta
reais e sessenta sete centavos) cada, no total de R$ 105.246,80 (cento e cinco
mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), deduzidos os tributos
previstos na legislação em vigor, para artistas que comprovem a realização de
atividades culturais há pelo menos 24 meses (de março de 2020), que sejam
domiciliados no município e estejam devidamente inscritos e homologados no
cadastro municipal.
Esta errata possui efeitos a partir de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Abaré - Bahia, 11 de novembro de 2020.
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