ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO PROPONENTE
Nome completo do proponente RG
CPF
Endereço;
Número de telefone e-mail;
DADOS BANCÁRIOS DO PROPONENTE
Banco Agência
Conta Corrente ou Conta Poupança Favorecido
CPF
PROJETO

Conteúdo (Título do Projeto; enquadramento do projeto a um ou mais segmentos culturais; o
projeto será virtual ou presencial ou virtual e presencial, qual tempo de duração e os
profissionais a serem envolvidos e beneficiados pelo projeto Apresentar uma síntese do Projeto
identificando qual produto cultural será oferecido.)
Justificativa (Apresentar dados que impactou a suspensão das atividades do Coletivo em
tempos de Pandemia)
Objetivos (Definir de forma sucinta qual resultado final esperado)
Impacto Artístico-Cultural e Público Abrangente (Detalhamento a que público destina-se o
projeto e qual a estimativa de alcance)
Análise Currículo (Apresentar com clareza o trabalho desenvolvido pelo Coletivo Cultural)

Viabilidade Prática de Execução (Apresentar o Cronograma de atividades do Coletivo até a
fase final.

Plano de divulgação (Apresentar de que maneira será realizada a divulgação das ações do seu
projeto)

AUTODECLARAÇÕES
1.

Eu, proponente e responsável pela solicitação do Prêmio objeto deste, autodeclaro, sob

termo com todos os rigores da lei penal e civil, que tenho ciência em mencionar em todas as
atuações de seu trabalho, objeto deste recurso, as logomarcas do Governo Federal/Ministério do
Turismo/Secretaria Especial da Cultura, da Prefeitura de Iperó e Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes, devendo os mesmos ser encaminhado para aprovação, antes do início da
divulgação.

2.

Eu, proponente responsável pela solicitação do Prêmio, objeto deste, autodeclaro, sob

termo com todos os rigores da lei penal e civil, que realizei com sucesso o Cadastro Municipal de
Cultura, conforme Decreto Municipal nº 20.664 de 2020.

3.

Eu, proponente responsável pela solicitação do Prêmio, objeto deste, autodeclaro, sob

termo com todos os rigores da lei penal e civil, que tenho ciência, que não permita a
concentração de um mesmo projeto cumulativos, ou seja, Município e Estado. Tendo ciência que
ao aderir essa solicitação em âmbito municipal, não poderei submeter o mesmo projeto para
apreciação em âmbito estadual, conforme previsto no § 3º do artigo 6º do Decreto nº 10.464, de
2020.

4.

Eu, proponente responsável pela solicitação do Prêmio, objeto deste, autodeclaro, sob

termo com todos os rigores da lei penal e civil, que tenho ciência, da realização da Prestação de
Contas, de que trata este edital e que o mesmo estará disponível no Portal da Transparência do
Município, acentuando a ciência de que toda a prestação de contas deverá ser arquivada no
prazo de 10 anos, conforme previsto no § 1º do artigo 7º do Decreto nº 10.464, de 2020.

5.

Eu, proponente e responsável pela solicitação do Prêmio, objeto deste, Declaro, sob termo

com todos os rigores da lei penal e civil, que todas as informações prestadas são verídicas.

6.

Eu, proponente e responsável pela solicitação do Prêmio, objeto deste, autodeclaro, sob

termo com todos os rigores da lei penal e civil, as atividades realizadas no período dos últimos
24 meses, conforme descrito abaixo.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ESPAÇOS CULTURAIS
FORMULÁRIO DE 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
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
formulário acima, preencha o campo com um traço (
e com a expressão “Atividades interrompidas” a partir do momento em que tenham ocorrido as
interrupções.

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS

)

1.

Cópia digital de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH; Título de eleitor; Certificado
de Reservista, dentre outros) do proponente.
2.

Cópia digital do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física.

3.

Cópia digital do comprovante de endereço recente com no máximo 90 (noventa) dias

de emissão, anteriormente à data da publicação do edital.
4.

Formulário De Atividades Realizadas, conforme Anexo I do Edital - Auto declarações.

