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EDITAL PROAC Nº 27/2022 

PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL - ProAC 

 

RETIFICAÇÃO 

 

A SECRETARIA DE CULTURA  E ECONOMIA CRIATIVA retifica os Itens 1.1 e 3.1 da 

(Parte I: Parâmetros Específicos) em consonância com o título do Edital e por motivo de 

erro formal. Sendo assim: 

 

Onde lê-se: 

 

I. OBJETO DESTE CONCURSO 

 

1.1. O presente Edital tem por finalidade apoiar financeiramente projetos que tenham 

por objeto a tenham por objeto a reforma, ampliação e modernização de bibliotecas do 

Estado de São Paulo, realizados por proponentes sediados ou domiciliados no Estado de 

São Paulo, podendo contemplar 01 (um) ou mais dos itens a seguir: 

 

a) Ações e estudos estratégicos para modernização de biblioteca inclusive gestão e 

sustentabilidade. 

b) Manutenção das ações/programações regulares da biblioteca: visitas mediadas, 

setor educativo, exposições. 

c) Preservação e digitalização do acervo da biblioteca. 

d) Atividade editorial e curatorial de biblioteca. 

e) Capacitação de funcionários e gestores para atividades específicas. 

f) Reaparelhamento e modernização de bibliotecas (infraestrutura). 

g) Ações de difusão, divulgação e promoção institucional. 

h) Ações para prevenção de riscos ao patrimônio da biblioteca (Implementação de 

Plano de Gestão de Riscos, Plano de Emergência, Plano de Segurança para 

Intervenções em bens imóveis, entre outros). 

(...) 

 

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

a) Projeto de Reforma, Ampliação e Modernização de Biblioteca: [...]. 

 

Leia-se: 

 

I. OBJETO DESTE CONCURSO 

 

1.1. O presente Edital tem por finalidade apoiar financeiramente projetos que tenham 

por objeto a implantação, reforma, ampliação e modernização de bibliotecas do Estado 

de São Paulo, realizados por proponentes sediados ou domiciliados no Estado de São 

Paulo, podendo contemplar 01 (um) ou mais dos itens a seguir: 
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a) Ações e estudos estratégicos para modernização de biblioteca inclusive gestão e 

sustentabilidade. 

b) Manutenção das ações/programações regulares da biblioteca: visitas mediadas, 

setor educativo, exposições. 

c) Preservação e digitalização do acervo da biblioteca. 

d) Atividade editorial e curatorial de biblioteca. 

e) Capacitação de funcionários e gestores para atividades específicas. 

f) Reaparelhamento e modernização de bibliotecas (infraestrutura). 

g) Ações de difusão, divulgação e promoção institucional. 

h) Ações para prevenção de riscos ao patrimônio da biblioteca (Implementação de 

Plano de Gestão de Riscos, Plano de Emergência, Plano de Segurança para 

Intervenções em bens imóveis, entre outros). 

i) Ações que objetivem à criação, ao estabelecimento, à inauguração ou à fundação 

de bibliotecas. 

(...) 

 

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

a) Projeto de Implantação, Reforma, Ampliação e Modernização de 

Biblioteca: [...]. 

 

 

 

Unidade de Fomento à Cultura, em 26 de abril de 2022. 

   

 

 

 

NATÁLIA SILVA CUNHA 

Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura. 


