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EDITAL Nº 183/2022 - RETIFICAÇÃO DE EDITAL N° 179/2022  
 
 

CHAMAMENTO PARA CALENDÁRIO DE 
EVENTOS PARA O ANO DE 2023 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

  
 

O Município de Nova Prata, por meio de sua Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura, Esporte e Lazer torna pública,  para conhecimento de todos os interessados 

que RETIFICA o Edital em epígrafe. 

Onde se lê: 

2.Conceito de Eventos 
2.1. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata 
conceitua como Eventos os acontecimentos programados visando à divulgação, à 
promoção e ao desenvolvimento de atividades turísticas, culturais, esportivas e de 
lazer com temática cultural, desportiva, religiosa, ecológica, social, ou qualquer 
outra modalidade que sirva como instrumento de incentivo ao turismo, ao esporte e 
à cultura e que tenha objetivos institucionais, comunitários, ou promocionais.  
 

Passa-se a ler: 
2.Conceito de Eventos 
2.1. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata 
conceitua como Eventos os acontecimentos programados visando à divulgação, à 
promoção e ao desenvolvimento de atividades turísticas, culturais, e de lazer com 
temática cultural, religiosa, ecológica, social, ou qualquer outra modalidade que sirva 
como instrumento de incentivo ao turismo e à cultura e que tenha objetivos 
institucionais, comunitários, ou promocionais.  
 
Onde se lê: 

3.1. O Calendário de Eventos para o ano de 2023 é uma ferramenta de promoção 
coletiva de eventos com cunho turístico, cultural, esportivo e de lazer. Seu objetivo 
é promover a cidade de Nova Prata, atraindo turistas ao longo do ano todo e 
oportunizando à comunidade local atividades salutares seja na área do esporte, da 
cultura e do lazer, dentre outras.  
 
Passa-se a ler: 
3.1. O Calendário de Eventos para o ano de 2023 é uma ferramenta de promoção 
coletiva de eventos com cunho turístico, cultural  e de lazer. Seu objetivo é promover 
a cidade de Nova Prata, atraindo turistas ao longo do ano todo e oportunizando à 
comunidade local atividades salutares seja na área da cultura e do lazer, dentre 
outras.  
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Onde se lê: 

8.1.3. Nesta fase, os projetos inscritos passam pela verificação do preenchimento 
dos pré-requisitos previstos no item 6.1 deste Edital, bem como por análise técnica. 
Pesará favoravelmente às propostas que apresentarem os seguintes atributos:  
A. Fortalecimento de identidade – O projeto contribuiu para promover a identidade e 
a cultura local? Exemplo: atividades regionalizadas, valorização da cultura local, 
fortalecimento de atividades econômicas ligadas à cultura, ao esporte e ao turismo; 
 
Passa-se a ler: 
8.1.3. Nesta fase, os projetos inscritos passam pela verificação do preenchimento 
dos pré-requisitos previstos no item 6.1 deste Edital, bem como por análise técnica. 
Pesará favoravelmente às propostas que apresentarem os seguintes atributos:  
A. Fortalecimento de identidade – O projeto contribuiu para promover a identidade e 
a cultura local? Exemplo: atividades regionalizadas, valorização da cultura local, 
fortalecimento de atividades econômicas ligadas à cultura e ao turismo; 
 
Portanto, ficam excluídos deste edital, todos os itens relacionados a área do Esporte, 
o qual será lançado em data futura, mantendo-se somente os itens relacionados aos 
eventos culturais e turísticos. 
A datas referentes à inscrições, seleção e demais etapas, ficam alteradas: 
 

➔ Inscrições de 28 de outubro de 2022  até 28 de novembro de 2022; 

➔ Seleção, análise e aprovação das propostas: até 08 de dezembro de 2022; 

➔ Homologação e Divulgação: até 30 de dezembro de 2022. 

 
 
Ratificam-se os demais itens. 
 
 
 

Nova Prata, 20 de outubro  de 2022. 
 
 

 
 
 
____________________                                     __________________ 
Veridiana Valar Ciotta                                             Alcione Graziottin 
Secretária Municipal de                                          Prefeito Municipal 
Cultura, Esporte e Lazer 
 


