
 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

O Município da Estância Balneária de Praia Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, 

por este termo convoca os proponentes contemplados por meio dos editais de Premiação de Ação 

Cultural da Lei Aldir Blanc a comparecer no Complexo Cultural Palácio das Artes, sito Avenida Costa 

e Silva n° 1.600 Boqueirão – Praia Grande – SP, no período de 18/01/2021 a 22/01/2021 das 09:00 

ás 16:00 horas para assinatura do Termo de Compromisso e demais atos pertinentes. 

Informo que na impossibilidade de assinatura do termo de forma presencial, o mesmo poderá ser 

feito por meio eletrônico, visto que todos os beneficiados irão receber via e-mail o termo em 

questão. 

Atendimento Presencial ocorrerá nos dias 18, 20, 21 e 22 de janeiro de 2021 das 09:00 ás 16:00 

horas no endereço supracitado. 

Aqueles que preferirem assinar virtualmente deverão responder o e-mail recebido com os termos 

assinados, no período de 18/01/2021 a 22/01/2021. 

Todos os beneficiados deverão apresentar no ato da assinatura, seja presencial ou virtual, uma 

cópia impressa dos dados bancários, em nome do beneficiário, onde deverá ocorrer o depósito do 

prêmio a que lhe é pertinente. 

Dia 19 de janeiro de 2021 não haverá atendimento presencial devido ao Ponto Facultativo em 

virtude do Aniversário da Cidade. 

Dia 18 de janeiro de 2021 ás 19:00 horas estaremos realizando uma cerimônia especial de 

assinatura dos termos, no Teatro Serafim Gonzalez (Palácio das Artes) no qual todos os 

proponentes estão convidados. 

No intuito de atendermos os protocolos de saúde em meio a Pandemia, solicitamos que todos 

aqueles que optarem pela assinatura presencial utilizem mascara, mantenham o distanciamento 

social e tragam sua caneta (preta ou azul). 

Informo também que na Cerimônia Especial só poderão comparecer os proponentes beneficiados, 

visto a capacidade reduzida do local de modo a atendermos todos os protocolos previstos nas 

normas vigentes. 

Praia Grande, 15 de janeiro de 2021 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 


