
 

 

 

NOTA SESC - CREDENCIAMENTO nº 20/0013-CR 

 

Seguindo o decreto n° 800 publicado no Diário Oficial n° 34.518 de 15 de março de 2021 

para conter novos casos da Covid-19, informamos que as atividades presenciais e administrativas 

do Sesc em Belém, Ananindeua e Benevides, estão suspensas provisoriamente até dia 25 de 

março de 2021, implicando diretamente no avanço dos trâmites do Credenciamento do Sesc – Lei 

Aldir Blanc, Secult PA. 

Em decorrência do atual momento, atualizamos nosso cronograma e publicamos para 

conhecimentos de todos os artistas envolvidos.  

ETAPAS Data Inicial Data Final 
Convocatória dos artistas (por classificação) 02.04.2021 09.04.2021 

Período de Apresentações (online)  12.04.2021 31.05.2021 

Pagamentos* 20.04.2021 31.06.2021 

 

*Desde já, informamos que todas as apresentações, neste momento, precisarão ser virtuais 

por medidas de segurança, onde daremos prioridade para as propostas culturais online. Lembrando 

que, sobre as disposições de pagamento, conforme item 10 do Credenciamento nº20/0013-CR "o 

pagamento do cachê será efetuado diretamente na conta bancária da Pessoa Física ou Jurídica 

contratada”. Entretanto, antes de tudo, para a emissão da Nota Fiscal, o Sesc enviará por e-mail 

um PAF (Pedido Ao Fornecedor - artista/grupo), com as informações a constarem no corpo do 

documento; deixando claro que isto se dará somente após a conclusão da apresentação.   

Conforme cronograma, em breve lançaremos a lista com a convocatória dos artistas/grupos 

(com a pontuação/notas) que será dada por ordem de classificação. 

Para melhor divulgação e legitimação da realização da proposta cultural e/ou ações 

formativas, solicitamos o uso obrigatório das hastags #sescpa #leialdirblanc #secultpa em todas 

as apresentações.  

Assim sendo, solicitamos que os artistas aguardem, para que nos próximos dias o Sesc 

anuncie o desenho da programação, conforme cronograma.  

Nosso FAQ continua ativo para dúvidas e esclarecimentos, atendendo somente por 

mensagens via wpp (91) 8157 9853 e (91) 8486 1316, atendendo no horário de 09h às 17h, de 

segunda a sexta.   

 

Atenciosamente,  

 

Belém, 18 de março de 2021.  

 


