ANEXO I
PREFEITURA DE SERRA AZUL DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR BLANC
EDITAL DE PREMIAÇÃO 001/2020 - FICHA DE INSCRIÇÃO
1
Dados do(a) Proponente
1.1 Nome:
1.2 CPF:
1.3 NIS (caso tenha):
1.4 Endereço Completo (Rua, Nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP):

1.5

E-mail:

2.0
Banco:
2.1

3.0
Título:
3.1
Tipo de atividade:
3.3
Individual ou coletiva:
3.4

1.6

Cel:

Dados para Pagamento do Prêmio
Agência:
Conta Corrente/Poupança:
2.2
2.3

Informações da Atividade de Contrapartida
3.2 Tempo:

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu __________________________________ DECLARO, para os devidos fins, que
sou natural / resido / atuo culturalmente e artisticamente em Serra Azul de Minas, tendo
como endereço:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Declaro, ainda, que me responsabilizo pela veracidade das informações prestadas neste
instrumento, sob pena de incorrer nas cominações previstas nas esferas cível, criminal
e administrativa, na forma da lei.
Serra Azul de Minas,_____de _________________de 2020.

______________________________________
(assinatura do/da declarante)

ANEXO III

PREFEITURA DE SERRA AZUL DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR BLANC
EDITAL DE PREMIAÇÃO 001/2020 - FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu ______________________________________ DECLARO, para os devidos fins,
que tenho ciência e concordo com todo conteúdo do presente Edital e que me
responsabilizo pela realização da atividade de contraproposta de acordo com o prazo e
com as regras estabelecidas, bem como me comprometo com todo conteúdo que será
transmitido e veiculado na atividade em questão, a exemplo de plágios e qualquer
embrolho de cunho autoral. Em tempo, afirmo que a atividade, por mim oferecida, não
terá nenhum conteúdo preconceituoso, que incite a violência ou que desrespeite as
Declarações dos Direitos Humanos. Por esta, também autorizo a exibição e veiculação
de minha imagem e voz para efeitos de propagação e fomento cultural. Igualmente,
permito o uso do conteúdo da minha atividade para fins educativos e de disseminação
cultural e artístico.

Serra Azul de Minas, ______de_____________________de 2020

________________________________________
(assinatura do/da declarante)

ANEXO IV

AUTODECLARAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Eu ______________________________________DECLARO, para os devidos fins,
que sou artista e/ou fazedor(a) da cultura, bem como declaro que atuei, social ou
profissionalmente, nas áreas artísticas e culturais nos vinte e quatro meses anteriores à
data de publicação da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), conforme
“Comprovação Artística” apresentada, em anexo.
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 - Código Penal*.

Serra Azul de Minas, _______de___________________de 2020

______________________________________
(assinatura do/da declarante)

ANEXO V
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
I.

Documento de identificação com foto e assinatura, tais como: RG (Registro
Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou Passaporte válido que
comprove idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos do representante.

II.

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do representante e, se houver,
Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ) do Espaço Cultural.

III.

Comprovante de endereço do representante. (Um atual e outro retroativo que
comprove que o representante reside em Serra Azul de Minas há pelo menos 1
ano).

IV.

Portfólio, fotos, publicações na internet e/ou outras documentações que
comprovem que sua atuação no setor cultural há pelo menos 01 (um) ano.

V.

Declaração de residência, autodeclaração cultural e artística, e declaração de
contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o retorno
das atividades, em evento a ser organizado pela Prefeitura Municipal.

