EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
N° 003/2014 – PROJETO RN SUSTENTÁVEL
CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A SUBPROJETOS DE
BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE

A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, por meio da
Unidade de Gerenciamento do Projeto RN Sustentável, nos termos do Acordo de Empréstimo
8276-BR e regras contadas no Manual Operacional do Projeto e demais condições estabelecidas
neste Edital, torna público a Chamada Pública que tem por objetivo a seleção de organizações
sociais sem fins lucrativos e de natureza coletiva ligadas à cultura para apoio à subprojetos de
bandas filarmônicas para a juventude voltados a inclusão sociocultural, cidadania,
fortalecimento do protagonismo juvenil, geração de ocupação e renda da população beneficiária.
Poderão manifestar interesse em concorrer ao presente Edital, exclusivamente, as seguintes
entidades proponentes: Organizações sociais sem fins lucrativos e de natureza coletiva, tais
como associações socioculturais e outras de natureza jurídica semelhante, que estejam
legalmente constituídas há pelo menos um ano e com operação regular atestada pelo Conselho
Municipal Desenvolvimento Sustentável e Solidário (CMDS) do município onde a banda será
localizada.
O recebimento de Manifestação de Interesse (inscrição) estará aberto no período de 02/06/2014
a 04/07/2014, podendo ser enviadas até as 23h59m do último dia, estando o formulário de
inscrição disponível no site do Projeto RN Sustentável (www.rnsustentavel.rn.gov.br).
O teor integral do Edital de Manifestação de Interesse nº 03/2014 está disponível no site
www.rnsustentavel.rn.gov.br. Maiores informações na sede da Unidade de Gerenciamento do
Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do
Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN
– CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1818 e Fax: 84 3232.1911, email: rnsustentavel@rn.gov.br,
ou ainda no Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado e Sustentável e Solidário.
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