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Comissão divulga chamadas públicas da Lei Aldir
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A Comissão de Gestão Estratégica e Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017 de 29-06-2020 – Lei Aldir Blanc, divulga as

Chamadas Públicas de Nº 11/2020 e Nº 15/2020 referentes aos incentivos, via financiamento, com recursos transferidos pela

União para execução das ações emergenciais destinados ao setor de cultura.

Importante salientar que aqueles que não foram contemplados na chamada pública, nº 11/2020, terão a oportunidade de se

credenciar novamente no novo edital publicado.

Conforme a Chamada Pública Nº 15/2020 – Lei Aldir Blanc, os interessados deverão se credenciar para uma das seguintes

categorias:

1. a) realização de 40 (quarenta) apresentações artísticas, culturais e humorísticas nos mais variados gêneros, incluindo danças e música
eletrônica;
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2. b) realização de 20 (vinte) iniciativas e ou projetos para realizar cursos diversos na área cultural.

Atenção para o período de credenciamento que vai do dia 20 a 26 de novembro de 2020, das 9h às 16h, junto ao Departamento

de Compras, na Prefeitura Municipal de Farroupilha.

Confira a lista completa dos contemplados na chamada pública de nº 11/2020, através do link: 

http://pmfarroupilha.domeletronico.com.br/views/site/index.php

(http://pmfarroupilha.domeletronico.com.br/views/site/index.php)

Confira a Chamada Pública nº 15/2020:

http://farroupilha.rs.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/cp-15-20-aldir-blanc-diversas-producoes.pdf

(http://farroupilha.rs.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/cp-15-20-aldir-blanc-diversas-producoes.pdf)

 

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones:

Departamento de Compras: 3261.6910 /3261.6912

Secretaria de Turismo e Cultura: 3261.6963/3261.6964
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Comissão divulga chamadas públicas da Lei Aldir
Blanc
A Comissão de Gestão Estratégica e Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017 de

20/11/2020 13h55m

(http://farroupilha.rs.gov.br/?post_type=post&p=60894)

16 dias de ativismo pelo fim da Violência contra as
mulheres
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, por meio da Coordenadoria da
Mu

19/11/2020 09h52m

(http://farroupilha.rs.gov.br/?post_type=post&p=60884)

Sábado é dia de intensificar a vacinação contra a
poliomielite
A Secretaria de Saúde promove no próximo sábado, 21/11, dia de intensificação pa

18/11/2020 11h57m

(http://farroupilha.rs.gov.br/?post_type=post&p=60876)

(http://farroupilha.rs.gov.br/?post_type=post&p=60866)
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Farroupilha serve de cenário para o documentário
“Legado italiano”
O filme com cenas gravadas no Rio Grande do Sul e na Itália foi dirigido por Marcia

17/11/2020 15h32m
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TELEFONES ÚTEIS

CLIQUE AQUI

(http://farroupilha.rs.gov.br/?
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CONTATO
Praça Emancipação, s/n | Bairro Centro | CEP 95170-444

Telefone (54) 3268.1611

Horário de Atendimento: 9h às 16h

CNPJ 89.848.949/0001-50

OUVIDORIA/FALA, CIDADÃO!
Aplicativo Fala, Cidadão! (http://farroupilha.rs.gov.br/servicos/ouvidoria-fala-cidadao/)

Praça Emancipação, s/n | Bairro Centro | CEP 95170-444

Telefone (54) 3261.6996 | Whatsapp: 984045537

E-mail ouvidoria@farroupilha.rs.gov.br

Horário de Atendimento: 9h às 16h

Prefeitura do Município de Farroupilha - 2017 - Todos os Direitos Reservados |  by dferreira (http://dferreira.art.br/)

(http://farroupilha.rs.gov.br/novo/feed/)
(https://www.instagram.com/prefeituradefarroupilha/)

(https://www.flickr.com/photos/farroupilha/)
(https://www.facebook.com/farroupilhars)
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