
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO

COMUNICADO

Convocatória nº 001/2022 – SEPACTUR.
Ciclo Artístico e Cultural de Olinda para o
ano de 2022.

A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO DE OLINDA, no uso de suas
atribuições, e,

CONSIDERANDO o lançamento da Convocatória para o Ciclo Artístico e Cultural de Olinda no ano
de 2022 em 12/05/2022;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 52.921 de 29 de maio de 2022, que declara
situação anormal caracterizada como Situação de emergência nas áreas dos municípios do Estado
de Pernambuco;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 84/2022, onde declara situação de
emergência no Município de Olinda em razão das fortes chuvas decorrente de Chuvas Intensas
(CODAR 1.3.2.1.4);

CONSIDERANDO que, além da lamentável perda de vidas humanas, o impacto das chuvas
também provoca elevados danos à infraestrutura física da cidade,

Nesse sentido, esta SEPACTUR, vem comunicar que devido às graves ocorrências climáticas
ocorridas no Estado de Pernambuco e tendo o nosso município sido atingido de forma catastrófica,
tivemos ocorrências no Sítio Histórico que deixaram muitos locais sem acesso à internet, o que
impossibilitou o cumprimento do prazo da Convocatória para a publicação dos habilitados no dia
31/05/2022 e a não concretização de diversas inscrições (representantes e artistas) que ficaram
sem sua formalização.

Esta Gestão visando atender aos que não conseguiram formalizar as suas inscrições no prazo do
item 2 da convocatória, a saber: "PERÍODO DE INSCRIÇÃO 12/05/2022 a 27/05/2022”, ainda
buscando proporcionar a todos a mesma oportunidade, declara que ficam REABERTAS AS
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 30/06/2022 às 23h59min59s.
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Assim, no sentido de acolher as propostas dos inscritos na referida convocatória sem que haja
qualquer prejuízo aos inscritos, esta SEPACTUR irá considerar os inscritos que apresentarem toda
documentação solicitada, como habilitada, uma vez que as inscrições servirão para convocação
eventual dos inscritos, nos eventos constantes do calendário artístico e cultural de Olinda, no ano
de 2022, sendo a escolha a critério da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo, como é de
praxe, quando haverá a confirmação de toda documentação necessária às futuras contratações.

Olinda, 09 de Junho de 2022

Gabriela Campelo de Lira Maranhão
Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda.

Rua de São Bento, 160, Varadouro, Olinda, Pernambuco, CEP: 53.020-080
Contato: 81 3439.1988


