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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

CATEGORIA: artes cênicas (teatro, dança e circo), música, literatura, cultura alimentar, arte e 

educação da cidade de Delfinópolis-MG, 

ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa. 

 

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 

Indique o nome da iniciativa cultural apresentada: 

Nome: 

Nome Artístico, se houver: 

Identidade de gênero:    

 Optante pela inscrição: (    ) Pela internet             (   ) Presencial                                 

 Endereço: 

 Cidade: UF: 

Bairro:  Número: Complemento: 

CEP: DDD / Telefone:  

Data de Nascimento: RG: CPF: 

E-mail:  

Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.): 

 

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO: 

Nome do Banco: Agência nº: Conta corrente: (     ) Conta Poupança(     ) 

Nº:  

Atenção: O prêmio será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco tendo o candi-

dato premiado (pessoa física) como único titular, não sendo aceitas contas fácil ou contas-bene-

fício tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, Aposentadoria, dentre outras. Também não serão 

aceitas contas conjuntas ou de terceiros. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO RECURSO 

Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no Edital Cultural Emergencial nº 

01/2020 - Prêmio Cultura Popular promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Turismo, Cultura e Esporte comprometendo-me a: 
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• Enviar relatório após a emissão da ordem bancária e no prazo máximo até o dia 

31/12/2020que comprova o recebimento do prêmio, nos termos do Edital.  

• Agregar ao relatório ao menos um dos materiais comprobatórios: fotografias, catálogos, 

material de imprensa, listas de presença, cartazes, cartilhas, material em audiovisual 

(DVDs e CDs), entre outros; 

• Receber representante ou visita, com a missão de avaliar os impactos obtidos com a 

premiação, caso a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Esporte 

considere pertinente; 

• Divulgar em todos os atos de divulgação da premiação da sua iniciativa cultural que os 

recursos são oriundos da Lei 14017/2020 (Lei Aldir Blanc); 

 

DECLARO ESTAR CIENTE de que os atos de divulgação e publicidade da premiação da iniciativa 

cultural devem ter caráter educativo, informativo ou social, e não de promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos;  

 

DECLARO QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE pela veracidade das informações e 

pelos documentos apresentados nesta inscrição. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura Candidato 

 

 

___________________________________________________ 

Nº Documento de Identificação– RG 

 

__________________________________________________ 

Local e data 
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ANEXO 2 - AUTODECLARAÇÃO 

 

 

 

DADOS DO REQUERENTE:               

Nome Completo: __________________________________________________________ 

Apelido ou nome Artístico:___________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________________________________________________________ 

Local de Nascimento:________________________________________________________ 

Endereço residencial:_________________________________________________________ 

Município: ____________________________________ Unidade de Federação:__________ 

CPF:_________________ RG:______________ Data/Local Expedição:_________________ 

 

DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural 

nos doze meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme 

lista de atividades apresentada a seguir: 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Junho/2018_________________________________________________________________ 

Julho/2018_________________________________________________________________ 

Agosto/2018________________________________________________________________ 

Setembro/2018______________________________________________________________ 

Outubro/2018_______________________________________________________________ 

Novembro/2018_____________________________________________________________ 

Dezembro/2018_____________________________________________________________ 

Janeiro/2019________________________________________________________________ 

Fevereiro/2019______________________________________________________________ 

Março/2019 ________________________________________________________________ 

Abril/2019_________________________________________________________________ 

Maio/2019_________________________________________________________________ 

Junho/2019_________________________________________________________________ 
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Julho/2019_________________________________________________________________ 

Agosto/2019________________________________________________________________ 

Setembro/2019______________________________________________________________ 

Outubro/2019_______________________________________________________________ 

Novembro/2019_____________________________________________________________ 

Dezembro/2019_____________________________________________________________ 

Janeiro/2020________________________________________________________________ 

Fevereiro/2020______________________________________________________________ 

Março/2020 ________________________________________________________________ 

Abril/2020_________________________________________________________________ 

Maio/2020_________________________________________________________________ 

Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no formu-

lário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão “Atividades interrompidas”, a 

partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções. 

 

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são 

verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 do Código Penal*. 

 

 

 

Delfinópolis, ____ de _____________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

(Igual à do documento de identificação) 

 

 

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – 

reclusão, de um  a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 

é particular.” 
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DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVANTE DE  

RESIDÊNCIA 

 

 Eu, ________________________________________________, CPF__________________, RG 

______________, órgão emissor/UF ________________, declaro que resido no endere-

ço:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________, CEP __________________.  

 

Declaro ainda que estou ciente que a falsidade das informações acima me sujeitará às penas da 

legislação vigente.  

 

(Local), _____ de _________________ de 2020.  

 

 

___________________________________ 

Assinatura do declarante 

Nome do declarante 

 

 

 

 

 

 

 
LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homoní-

mia 

ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da 

Lei, presume-se verdadeira. 

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e 

criminais previstas na legislação aplicável. 

 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - Falsidade ideológica 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e mul-

ta, 

se o documento é particular. 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
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ANEXO 3 - DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 

 Eu, ________________________________________________, CPF__________________, RG 

______________, órgão emissor/UF ________________, declaro que resido no endere-

ço:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________, CEP __________________.  

 

Declaro ainda que estou ciente que a falsidade das informações acima me sujeitará às penas da le-

gislação vigente.  

 

(Local), _____ de _________________ de 2020.  

 

 

___________________________________ 

Assinatura do declarante 

Nome do declarante 

 

 

 

 

 

 

 
LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homoní-

mia 

ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da 

Lei, presume-se verdadeira. 

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e 

criminais previstas na legislação aplicável. 

 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - Falsidade ideológica 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e mul-

ta, 

se o documento é particular. 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
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ANEXO 4 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Eu, _____________________________________________________, RG nº: 

___________________________, CPF nº: ____________________________, residente e domici-

liado à __________________________________ 

________________________________________________________, bairro 

___________________, na cidade de _________________UF: _______na condição de responsável 

pela apresentação da iniciativa inscrita no Edital Cultural Emergencial nº01/2020 Prêmio Cultura 

Popular reconheço sob as penas da lei que: 

 

a) Estou ciente dos meus direitos e deveres e dos procedimentos definidos pelo presente Edital, 

zelando pela observância das suas determinações; 

b) Declaro que as informações e documentos apresentados nesta inscrição são de minha inteira 

responsabilidade, sendo a expressão da verdade; 

c) Autorizo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Esporte do munici-

pio de Delfinópolis/MG a publicar e divulgar, mediante reprodução, distribuição, comunica-

ção ao público e quaisquer outras modalidades de utilização, sem quaisquer ônus, por tempo 

indeterminado, os conteúdos desta inscrição; 

d) Declaro estar ciente e de acordo que a publicação e divulgação dos materiais poderá ser rea-

lizada inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e na mí-

dia em geral, no Brasil e no exterior, observadas as legislações vigentes de cada país; 

e) Declaro que não me enquadro nas vedações expressas no item 7 e seus subitens expressos no 

presente edital.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total responsabilidade pela veraci-

dade das informações e pelos documentos apresentados cujos direitos autorais estejam protegidos 

pela legislação vigente. 

 

(Local e data) ___________________, ________/____________/2020. 

 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura  
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ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS  
 

Eu,____________________________________________________________, 

CPF__________________, RG ______________, órgão emissor/UF ________________, DE-

CLARO que as cópias dos documentos apresentados são idênticas ao original sob pena de incor-

rer nas cominações previstas nas esferas cível, criminal e administrativa, na forma da lei. 

 

(Local), _____ de _________________ de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

                                                                                                                                           Dispõe sobre prova documental 

nos casos que indica e da outras providências. 

Art. 1º A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons 

antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verda-

deira. 

Art. 2º Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais 

previstas na legislação aplicável. 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – Falsidade ideológica 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o do-

cumento é particular. 

Parágrafo único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 

alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Brasília, em 29 de agosto de 1983; 162º da Independência e 95º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Ibrahim Arbi-Ackel 

Hélio Beltrão 
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ANEXO 6 - TERMO DE  APOIO EMERGENCIAL 
 

 

 Eu, (NOME COMPLETO DO PROPONENTE), portador(a) do RG nº (Nº DO RG) e CPF 

nº (Nº DO CPF),  localizada(o) no endereço (ENDEREÇO COMPLETO COM CEP), na cidade de 

Delfinópolis-MG, selecionado no Edital Cultural Emergencial nº 01/2020 – Prêmio Cultura 

Popular - Seleção e premiação de Fazeres Culturais, realizadas na cidade de Delfinópolis, com o 

Projeto (Nome do Projeto) apoiados pela Lei nº 14.017/2020 de Emergência Cultural, denominada 

Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE das responsabilidades para com a PREFEITURA 

DE DELFINÓPOLIS, sobre o subsídio financeiro recebido. 

VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO:     (   )  

OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE: 

a. Buscar as informações sobre o andamento de seu processo. 

b. Entregar em até 4 (quatro) dias após aprovação do projeto e envio da documentação solicitada, 

a (s) Obra (s) selecionadas em conformidade com os itens deste Edital nº 02/2020. 

c. Responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias, reclamações e/ou 

questionamentos, assegurando à Prefeitura de Delfinópolis o pleno ressarcimento por possíveis 

prejuízos sofridos. 

d. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Esporte não se responsabilizará, 

solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma, pelos atos, contratos e compromissos de 

natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos 

e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pelo (a) Proponente para fins de realização da 

proposta inscrita. 

e. Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o recolhimento 

dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos previstos em 

lei. 

f. A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou propriedade 

responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal conduta. 

 

 

DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS: 

 

Os (as) Proponentes das propostas premiados, através da simples participação no presente edital, 

cedem os direitos patrimoniais à Prefeitura Municipal de Delfinópolis por tempo indeterminado, 

que poderá publicá-las em impressos e/ou virtuais, visando divulgar as ações culturais do municí-

pio, sempre mencionando os referidos créditos.  

Ao se inscrever no presente Edital nº 0xx/2020, o concorrente declara a inexistência de plágio das 

obras, bem como garante ter a autorização de terceiros que porventura tenham direitos conexos so-

bre a produção artística, se responsabilizando inclusive por eventuais reivindicações quanto ao uso 

não autorizado. 
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A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou propriedade, res-

ponsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal conduta. 

 

PENALIDADES: 

O (a) Proponente que descumprir as obrigações e normas constantes no presente Termo de Apoio 

Emergencial, ficará inadimplente, sujeito as penalidades legais e impossibilidade de receber recur-

sos públicos em outros projetos contemplados com recursos da Lei Aldir Blanc, bem como demais 

projetos e programas municipais existentes por um período de 2 (dois ) anos. 

 

 

Delfinópolis, ____ de _______________ de 2020. 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e CPF do responsável 
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ANEXO 7 - Declaração de que não emprega menores de 18 anos 

 

Eu _______________________________, portador da cédula de identidade nº ________________ 

e do CPF nº _________________, com domicílio à _________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )  

 

Local e data: ............................................................................  

Representante legal: .................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO 8 : CHECKLIST 

 

Anexo 1 - Ficha de inscrição 

 

  

Cópia do documento de identificação – Certidão de Nascimento, RG, CTPS ou 

outro; 

 

  

Cópia do CPF, o qual será dispensável, caso o número do CPF conste no do-

cumento de identidade oficial 

 

 

Portfólio ou currículo com comprovações ( recortes de jornais, fotografia, ví-

deos registro em CD e ou DVD a fim de elucidar a atividade cultural à qual se 

dedica e demonstrar a importância da sua atuação para a cidade). 

 

  

Anexo 2 – Autodeclaração, se necessário 

 

 

Comprovante de Residência em Delfinópolis 

 

 

Anexo 3 - Declaração para fins de comprovante de residência, se necessário 

 

 

Anexo 4 –Declaração de Autorização do Uso de Imagem 

 

 

Anexo 5 – Declaração de Veracidade dos Documentos  

Projeto da iniciativa cultural conforme item 5.2 do edital nº01/2020  
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ANEXO 9 - MODELO DE RECURSO 

 

 

Nº do Protocolo de 
Inscrição 

 

Nome do Candidato (a) 
 

Telefones  

E-mail  

Apresentação do Recurso (justificar o pedido) 

 

 

 

Data e assinatura do proponente 

Local: 
Data: 
Assinatura: 

Obs.: Este formulário deve ser enviado por e-mail para: cultura@saojosedabarra.mg.gov.br, identificando no assunto 
“Recurso – (nome do (a) candidato)” ou protocolado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 

NÃO PREENCHER – para uso da Comissão de Seleção de Propostas Culturais 

N° inscrição: Recurso: 
o Deferido 

o Indeferido 

Analista:  

 

 Rubrica: 

 

 

 

 


