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CHAMADA PUBLICA Nº 05/2020 
EDITA  Nº 48/2020 
PROCESSO Nº 139/2020 

OBJETO: SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS 
 

EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI FEDERAL DE 
EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC nº 14.017/2020, A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, POR MEIO DA 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, torna 
público o presente Chamamento Público para Subsídio a 
Espaços Culturais em Pradópolis com recursos provenientes do 
Fundo Nacional de Cultura e suplementados pela Prefeitura 
Municipal de Pradópolis. As inscrições estarão abertas no 
período compreendido entre o dia 19 de novembro de 2020 
até o dia 03 de dezembro de 2020. Deverão ser observadas as 
regras deste Edital, Lei Federal nº 14.017/2020, Decreto Federal 
nº 10.464/2020, Decreto Legislativo nº 6/2020; Decreto Municipal 
388/2020; e, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
legislações aplicáveis. 

Valor total dos recursos destinados ao cumprimento do INCISO II, DO ART. 2º, DA LEI 
FEDERAL Nº 14.017/2020 é de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e conforme o Artigo 19º do 
Decreto de Regulamentação Municipal, pode ser remanejado às demais ações no 
caso da demanda de proponentes ser inferior ao aporte indicado, exigida a 
justificativa no Relatório final da Plataforma Mais Brasil. 

DOS CRITÉRIOS 

Art 1º As regras a seguir descritas aplicam-se ao repasse de subsídio mensal para 
manutenção de espaços artísticos e culturais. 

§ 1º Compreendem-se como ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS todos aqueles 
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas 
e microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas 
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com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que 
sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais; 

§ 2º Que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de 
isolamento social. Conforme o disposto no § 2º do art. 7º do Decreto Federal nº 
10.464/2020;  

§ 3º Que comprovem a atuação na área cultural ou como produtor ou 
organizador de eventos culturais pelo menos 24 meses, imediatamente 
anteriores à data de publicação da Lei 14.017 de 29 de junho de 2020, sendo 
entendimento extensível às cooperativas, instituições e organizações culturais 
comunitárias; 

§ 4º Comprovem inscrição e homologação em pelo menos 01 (um) Cadastro 
Oficial, previstos no § 1º do art. 7º citados na Lei Federal 14.017/2020. 

DO CREDENCIAMENTO: 

Art 2º O proponente deverá acessar o endereço eletrônico 
http://www.pradopolis.sp.gov.br/ e preencher o  Formulário “Subsídio a Espaços 
Culturais” aceitando os termos descritos neste Chamamento Público e as exigências 
constante da legislação federal aplicável e deverá, também, anexar os documentos 
comprobatórios: 

● CNPJ, Contrato Social (no caso de Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos);  
● Anexo II Carta de Ciência e Anuência com autorização de todos componentes 

do grupo autorizando o representante a inscrever e responsabilizar-se por todas 
as fases deste Chamamento Público, no caso de Espaços Culturais não 
formalizados. Preencher, assinar, digitalizar e anexar no formulário on-line; 

● RG e CPF do representante legal (no caso de Pessoa Física ou Jurídica);   
● Anexo III Declaração - Média mensal de despesas ligadas diretamente às ações 

culturais realizadas, ou seja, custo para a concretização da atividade cultural, 
como profissionais, recursos humanos, serviços de manutenção, limpeza, 
segurança e outras. Preencher, assinar, digitalizar e anexar no formulário on-line; 

● Portfólio: imagens, fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, 
reportagens, material publicitário ou contratos anteriores para fins de 
comprovação de atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos 
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vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, Enviar através do formulário on-line, em formato PDF. 

Parágrafo único: Os documentos que comprovam as despesas informadas no Anexo 
III Declaração - Média mensal de despesas, não precisam ser enviadas, mas devem 
estar disponíveis caso seja solicitado (Comprovante de aluguel ou financiamento do 
imóvel de 2020, se for o caso, contas de energia elétrica dos meses de janeiro e 
fevereiro de 2020, se for o caso, contas de água dos meses de janeiro e fevereiro de 
2020, se for o caso, contas de telefone/internet dos meses de janeiro e fevereiro de 
2020, se for o caso, comprovantes de vínculo empregatício (contratos de trabalho ou 
parceria), se for o caso. 

Art 3º Após o credenciamento, o formulário e os anexos enviados serão analisadas pelo 
Comitê de Acompanhamento e Avaliação da Lei Aldir Blanc em Pradópolis e 
mediante os critérios relacionados na Tabela de Pontuação dos Critérios (Anexo I do 
Decreto Municipal 388/2020), os Espaços Culturais serão escalonados de acordo com 
a pontuação atingida descrita legenda, sendo então considerados elegíveis aos 
benefícios. 

Art 4º A Comprovação de atuação na área, de no mínimo 24 meses, se dará através 
de Autodeclaração de atuação contida no Formulário de cadastramento, sujeita a 
comprovação a qualquer tempo e Portfólio. 

§ 1º Ao enviar o Formulário “Subsídio a Espaços Culturais”, o proponente 
responsabilizar-se-á civil e penalmente pela veracidade e autenticidade das 
informações prestadas e documentos anexados. 

DA CONTRAPARTIDA:  

Art 5º Após a habilitação e escalonamento, o beneficiário, deverá apresentar 
conforme o Anexo lV: Proposta de contrapartida, em 3 dias úteis após o resultado do 
escalonamento, considerando mínimo de 15% (quinze por cento) do valor total do 
subsídio recebido, economicamente mensurando as despesas em valores compatíveis 
com o mercado, considerando materiais,  insumos, estrutura, transporte e outras 
despesas necessárias para a realização da atividade proposta. 
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§ 1º Cada proposta de contrapartida será analisada pelo Departamento Municipal de 
Cultura e Turismo em conjunto com Comitê de Acompanhamento e Avaliação das 
Ações da Lei Aldir Blanc em Pradópolis, podendo, em acordo com o beneficiário, ser 
adequada ou adaptada, formalizada conforme Termo de Compromisso (parte 
integrante do Anexo IV) 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  

Art 6º Entrega do Anexo V: Relatório Financeiro será de 120 dias após o recebimento 
da última parcela do subsídio, junto ao relatório, deverão ser apresentados os 
comprovantes das despesas e seus respectivos pagamentos.  

§ 1º Serão consideradas despesas relativas à manutenção da atividade cultural, 
devidamente comprovadas: internet; transporte; aluguel; telefone; consumo de água 
e luz e outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.  

§ 2º Entende-se por outras despesas todas aquelas ligadas diretamente às ações 
realizadas, ou seja, todo custo existente para a manutenção da atividade cultural, tais 
como: recursos humanos, serviços de manutenção, limpeza, segurança e outras que 
possam ser justificadas como essenciais para a continuidade das atividades 
impactadas.  

§ 3º Entrega do Relatório de Execução da Contrapartida (parte integrante do Anexo 
IV) será de até 150 dias após o término do estado de calamidade pública ou legislação 
complementar vigente. 

§ 4º Junto ao relatório, deverão ser enviadas fotos, vídeos, reportagens e/ou outras 
formas de registro das ações executadas.  

§ 5º Em todo o material utilizado nas ações previstas pela Lei Federal 14.017/2020 deve 
constar as logomarcas do Governo Federal e Brasão Municipal disponibilizadas no site 
oficial do município. 

DA PREMIAÇÃO: 
Art 7º O valor total deste edital destinado ao Subsídio a Espaços Culturais é de 
R$   80.000,00 (oitenta mil reais), que serão 100% (cem por cento) pagos em 2020. 
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Art 8º Serão contemplados 12 Espaços Culturais, escalonados de acordo com a 
pontuação atingida descrita na legenda abaixo, conforme o Art. 12º do Decreto 
Municipal 388/2020: 

Espaços 
Culturais 

contempla
dos (total 

12) 

Pontuação Parcelas Valor da Parcela Valor Total do 
Subsídio 

2 acima de 32 
pontos 

2 R$ 7.000,00 R$ 28.000,00 

4 de 20 a 31 
pontos 

1 R$ 7.000,00 R$ 28.000,00 

3 de 10 a 19 
pontos 

1 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

3 de 05 a 09 
pontos 

1 R$ 3.000,00     R$ 9.000,00 

Total R$ 80.000,00 

Art 9º Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações da Lei Aldir Blanc em 
Pradópolis fará a análise documental mediante os critérios da Tabela de Critérios de 
Pontuação (Anexo I) que norteará a classificação dos Espaços Culturais após a análise 
documental dos proponentes ao subsídio de que trata o inciso II do art. 2º da Lei nº 
14.017/2020 com atenção aos aspectos financeiros e de manutenção dos espaços e 
também sobre os aspectos de abrangência social, histórica e cultural. 

§ 1º No caso de empate da pontuação entre os contemplados, o critério de 
desempate a ser utilizado será o tempo de atuação em Pradópolis, comprovado 
através dos documentos enviados no ato da inscrição via formulário on-line, sendo 
então considerados elegíveis aos benefícios; 

§ 2º No caso de demanda de inscrição em número inferior ao disponibilizado neste 
Edital, os recursos poderão ser remanejados entre as demais ações da Lei Federal 
14.107/2020. 
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DOS PRAZOS: 

Art 10º Serão respeitados os prazos abaixo relacionados, sem prorrogação: 

● Publicação da homologação dos Cadastros Municipais de Espaços Culturais 
conforme a análise do Comitê de Acompanhamento e Avaliação da Lei Aldir 
Blanc em Pradópolis: 19 de novembro de 2020; 

● Publicação do Edital Subsídio a Espaços Culturais: 19 de novembro de 2020; 
● Abertura para preenchimento do Formulário on-line e envio dos documentos 

comprobatórios: de 19 de novembro até 23h59min de 03 de dezembro de 2020; 
● Análise do Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações da Lei Aldir 

Blanc em Pradópolis: 04 a 08 de dezembro de 2020; 
● Publicação dos contemplados aos benefícios: 09 de dezembro de 2020; 
● Prazo para protocolo de recursos: 10, 11 e 14 de dezembro de 2020; 
● Análise dos recursos: 15 de dezembro de 2020; 
● Publicação da análise e resultados dos recursos: 16 de dezembro de 2020; 
● Apresentação do Anexo IV: Proposta de contrapartida e assinatura do Termo de 

Compromisso:16 e 17 de dezembro de 2020; 
● Pagamento da primeira parcela do subsídio: 18 de dezembro de 2020. 
● Pagamento da 2ª parcela do subsídio (quando houver):18 de dezembro; 
● Entrega do Anexo V: Relatório Financeiro será de 120 dias após o recebimento 

da última parcela do subsídio; 
● Entrega do Relatório de Execução da Contrapartida (parte integrante do Anexo 

IV) será de até 150 dias após o término do estado de calamidade pública ou 
legislação complementar vigente. 

● Publicação da homologação dos Cadastros Municipais de Espaços Culturais 
conforme a análise do Comitê de Acompanhamento e Avaliação da Lei Aldir 
Blanc em Pradópolis: 19 de novembro de 2020 

● Publicação do Edital Subsídio a Espaços Culturais: 19 de novembro de 2020; 
● Abertura para preenchimento do Formulário on-line e envio dos documentos 

comprobatórios: de 24 de novembro até 23h59min de 08 de dezembro de 2020; 
● Análise do Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações da Lei Aldir 

Blanc em Pradópolis: 09 a 13 de dezembro de 2020; 
● Publicação dos contemplados aos benefícios: 14 de dezembro de 2020; 
● Prazo para protocolo de recursos: 15;16 e 17 de dezembro de 2020; 
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● Publicação da análise e resultados dos recursos: 18 de dezembro de 2020; 
● Apresentação do Anexo IV: Proposta de contrapartida e assinatura do Termo de 

Compromisso: 21 e 22 de dezembro de 2020; 
● Pagamento da primeira parcela do subsídio: de 21 a 23 de dezembro de 2020. 
● Pagamento da 2ª parcela do subsídio (quando houver): 21 a 23 de dezembro; 
● Entrega do Anexo V: Relatório Financeiro será de 120 dias após o recebimento 

da última parcela do subsídio; 
● Entrega do Relatório de Execução da Contrapartida (parte integrante do Anexo 

IV) será de até 150 dias após o término do estado de calamidade pública ou 
legislação complementar vigente. 

DO APOIO FINANCEIRO 
Art. 11º Os recursos no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foram transferidos do 
Ministério do Turismo 37.930.861/0001-89 – Fundo Nacional de Cultura através da 
Plataforma Mais Brasil para a execução da Lei Federal nº 14.017/2020 – regulamentada 
pelo Decreto 388/2020, onerando a dotação orçamentária: 020801 Ficha Nº 423 - 
13.392.0026.2497.0000 - 3.3.50.41.00; Ficha Nº 424 - 13.392.0026.2497.0000 - 3.3.90.48.00; 
Ficha Nº 426 - 13.392.0026.2497.0000  - 3.3.60.45.00. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art 12º Caberá ao Departamento Municipal de Cultura e Turismo e ao Comitê de 
Acompanhamento e Avaliação das Ações da Lei Aldir Blanc a supervisão, 
acompanhamento e fiscalização de todos os atos administrativos deste Edital, 
podendo tomar providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a 
qualquer tempo; 

Art 13º As peças promocionais relacionadas à premiação deverão ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social e não poderão trazer nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos, nem haver conotação político-partidária, obedecendo também à Lei n.º 
9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Art 14º O apoio concedido poderá ser acumulado com recursos captados por meio 
de leis de incentivo fiscal e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e 
municipais; 

Art 15º O material enviado ao presente regulamento não será devolvido, ainda que a 
iniciativa não seja selecionada, cabendo ao Departamento Municipal de Cultura e 
Turismo a sua destinação; 
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Art 16º Os casos omissos constatados no processo seletivo serão resolvidos pelo Comitê 
de Acompanhamento e Avaliação das Ações da Lei Aldir Blanc durante as reuniões 
para avaliação e análise; 

Art 17º Os casos omissos constatados após a fase de classificação serão resolvidos pelo 
Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações da Lei Aldir Blanc, ficando 
desde logo eleito o foro da Comarca de Guariba para dirimir eventuais questões 
relativas a este Edital. 

Art 18º Ao se inscrever, o proponente garante a inexistência de plágio na iniciativa, 
assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais 
acusações ou pleitos nesse sentido. 

Art 19º O proponente será o único responsável pela veracidade de todos os 
documentos encaminhados, isentando Departamento Municipal de Cultura e Turismo 
de qualquer responsabilidade civil ou penal. 

Art 20º As eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, 
constatadas a qualquer tempo, implicará a desclassificação da inscrição, sob pena 
de devolução do prêmio recebido; 

Art 21º Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou 
obtidas junto ao Departamento Municipal de Cultura e Turismo ou por meio do 
endereço eletrônico cultura.pradópolis@yahoo.com.br  

 

Pradópolis, 18 de Novembro de 2020. 

 

 

Silvio Martins 

Prefeito Municipal 
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Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

ANEXO IV 

PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA 
Em caso de inscrição por Pessoa Física 

Parte integrante do Chamamento Público XXX SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS 

 

Pradópolis, ____ de________ de _____. 

Nome do Coletivo ou Razão Social da Entidade ou Empresa (Utilizar o nome constante do 

CNPJ): _________________________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________ Telefone/Celular ________________________ 

Endereço completo: ___________________________________________________________________ 

Valor total do subsídio recebido: ________________________________________________________ 

Valor da Contrapartida (15%): __________________________________________________________ 

Eu,_____________________________________________________________________________________, 
RG_________________, CPF______________________, Representante legal pela gestão do 
Espaço Cultural intitulado ____________________________________________________, para 
efeitos de inscrição e demais ações relacionadas ao Chamamento Público XX Subsídio a 
Espaços Culturais, declaro que estou ciente do previsto no artigo 9º, da Lei Federal 
14.017/2020 em que condiciona aos espaços culturais e artísticos beneficiadas com o 
subsídio a garantir como contrapartida, mensurável em 15% do valor do subsidio recebido, 
após o reinício de suas atividades. 

Os valores da proposta deverão condizer com valores de mercado. 

As atividades deverão ser destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou 
de atividades em espaços ou eventos públicos da comunidade, de forma gratuita, em 
cooperação e planejamento definido com o Departamento Municipal de Cultura e 
Turismo, e nos termos do Art. 11º do Decreto Federal 388/2020. 

Apresento a seguinte proposta de contrapartida (atividade, evento, ação, produto ou 
serviço de caráter cultural economicamente mensurável pelo beneficiário) 

(   )  Opção 1: aos alunos de escolas públicas 

(   )  Opção 2: Em Evento Cultural público 

Nome da Proposta: _____________________________________________________________________ 

Ações:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Cronograma: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Custos da Contrapartida (15% do valor do subsídio) 
Detalhamento da utilização do subsídio: 

Despesa Data Valor R$ 

   

   

   

   

   

   

Total  
 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________________ 
Nome da Pessoa/ Instituição Assinatura  

 

Para uso do Departamento de Cultura e Turismo: 

(   ) Proposta aprovada 

(   ) Proposta sujeita a adequações 

 

____________________________________________________ 
Regina Paula Atique Ferraz 

Diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo 
 

Pradópolis, ___ de dezembro de 2020. 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, responsável pelo____________________________________________________________________ 

(Coletivo ou Razão Social da Entidade ou Empresa) assumo o compromisso de realizar a 

Proposta de Contrapartida _____________________________________________________________ 

conforme proposta apresentada e aprovada junto ao Departamento Municipal de Cultura 

e Turismo nos Termos do Chamamento Público XX/2020.  

Declaro ciência sobre a obrigação de apresentar Relatório de Execução da Contrapartida 

(parte deste anexo) até 150 dias após o término do estado de calamidade pública ou 

legislação complementar vigente. 

Declaro ciência sobre a obrigação de apresentar o Relatório Financeiro em até 120 dias 

após o recebimento da última parcela do subsídio, conforme planilha constante no Anexo 

V deste Chamamento Público. Junto ao Relatório Financeiro, deverão ser apresentados os 

comprovantes das despesas e seus respectivos pagamentos, nos termos da Lei Federal 

14.017/2020, Decreto Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal 388/2020. 

Declaro que todas as informações constantes em todos os documentos apresentados são 

verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, e estarei sujeito às penalidades e sanções 

administrativas, civis e criminais previstas na legislação aplicável, em especial a Lei Federal 

nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, artigos 171 e 299 do Decreto Lei no 2.848, de 07 de 

dezembro de 1940 (Código Penal). 

 

 

 

________________________________________________________ 
Nome da Pessoa/ Instituição Assinatura  

 

 

 

Pradópolis, ____ de dezembro de 2020. 

 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA CONTRAPARTIDA 
 

Pradópolis, ____ de________ de _____. 

Nome do Coletivo ou Razão Social da Entidade ou Empresa (Utilizar o nome constante do 

CNPJ): _________________________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________ Telefone/Celular ________________________ 

Endereço completo: ___________________________________________________________________ 

Valor total do subsídio recebido: ________________________________________________________ 

Valor da Contrapartida: ________________________________________________________________ 

Eu,_____________________________________________________________________________________, 

RG_________________, CPF______________________, Representante legal pela gestão do 

Espaço Cultural intitulado ____________________________________________________, apresento 

o Relatório de Prestação de Contas a seguir e comprovantes contábeis referentes ao uso 

do subsídio recebido mediante o Chamamento Público XX/2020, de acordo com o artigo 

2º, inciso II, da Lei Federal 14.017/2020: Plano de Trabalho (Contrapartida) realizado 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

Descrição sumária da contrapartida social realizada pelo beneficiário do art. 2º do inciso II da Lei Federal 

14.017/2020. 

CONTRAPARTIDA 
Descrição da atividade, evento, ação, produto ou serviço de caráter cultural: 
 

 

 

Data (s): 

 

Local (is): 

 

Público Alvo: 

 

Público estimado: 

 

 Obs.: Copiar e colar a tabela e preencher novamente os dados, em caso de mais contrapartidas realizadas. 

Fotos, depoimentos. 

Observações importantes:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Considerações finais: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Nome da Pessoa/ Instituição Assinatura  

 

Pradópolis, ____ de dezembro de 2020. 

 

Este documento deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Pradópolis em até 150 

dias após o término do estado de calamidade pública ou legislação complementar 

vigente. O não cumprimento acarretará aplicação de sanções penais e devolução dos 

valores recebidos. 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
RELATÓRIO FINANCEIRO 
 

Pradópolis, ____ de________ de _____. 

Nome do Coletivo ou Razão Social da Entidade ou Empresa (Utilizar o nome constante do 

CNPJ): _________________________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________ Telefone/Celular ________________________ 

Endereço completo: ___________________________________________________________________ 

Valor total do subsídio recebido: ________________________________________________________ 

Eu,_____________________________________________________________________________________, 

RG_________________, CPF______________________, Representante legal pela gestão do 

Espaço Cultural intitulado ____________________________________________________, apresento 

o Relatório de Prestação de Contas a seguir e comprovantes contábeis referentes ao uso 

total do subsídio recebido mediante o Chamamento Público XX/2020, de acordo com o 

artigo 2º, inciso II, da Lei Federal 14.017/2020: 

Detalhamento da utilização do subsídio (85%): 

Data  Despesa Justificativa Valor 

    

    

    

    

    

    

    



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total  

 

Observações importantes:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Considerações finais: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Nome da Pessoa/ Instituição Assinatura  

 

Pradópolis, ____ de dezembro de 2020. 

 

Este documento deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Pradópolis em até 120 dias após 

o recebimento da última parcela do subsídio, o não cumprimento acarretará aplicação de sanções 

penais e devolução dos valores recebidos. 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO MÉDIA MENSAL DE DESPESAS 
Em caso de inscrição por Pessoa Física 

Parte integrante do Chamamento Público XXX SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS 

 

 

Pradópolis, ____ de________ de _____. 

 

Eu,_____________________________________________________________________________________, 

RG_________________, CPF______________________, Responsável Legal pela gestão do Espaço 

Cultural intitulado ____________________________________________________, para efeitos de 

inscrição e demais ações relacionadas ao Chamamento Público XX Subsídio a Espaços 

informo a média mensal de despesas ligadas diretamente às ações culturais realizadas, ou 

seja, custo para a concretização da atividade cultural (profissionais, recursos humanos, 

serviços de manutenção, limpeza, segurança e outras): 

Tabela 01: Considerar a soma dos comprovantes dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 

dividindo o total por 2 para a média mensal, caso não possua estes gastos, preencha a 

tabela com R$0,00. 

 Período Média mensal 

Internet 
Janeiro e fevereiro de 

2020 
R$ 

Transporte Janeiro e fevereiro de 
2020 

R$ 

Telefone Janeiro e fevereiro de 
2020 

R$ 

Aluguel Janeiro e fevereiro de 
2020 

R$ 

Consumo de água Janeiro e fevereiro de 
2020 

R$ 

Consumo de energia elétrica Janeiro e fevereiro de 
2020 

R$ 

Total R$  

 



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

Tabela 2: Considerar a soma dos comprovantes (anexados através do formulário) dos meses 

de março de 2010 a março de 2020 dividindo o total por 12 para a média mensal: 

Observações importantes: 

• Serão aceitos recibos assinados, nota fiscal eletrônica, contratos de trabalho e outros 

documentos que comprovem as despesas; 

• Ainda que a despesa tenha acontecido uma vez, divida o valor por12 meses para a 

média mensal. 

Outras despesas Período 
(Divida o valor total dos 

comprovantes por 12) 

Profissionais (contratados) Março de 2019 a março 
de 2020 

 

Recursos Humanos  

(Serviços eventuais) 
Março de 2019 a março 

de 2020 
 

Serviços de Manutenção 
Março de 2019 a março 

de 2020  

Segurança Março de 2019 a março 
de 2020 

 

Outros (especificar) Março de 2019 a março 
de 2020 

 

Total   

 

Total da tabela 1 + Total da tabela 2= ________________________. 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 

Nome da Pessoa/ Instituição Assinatura  



Timbre do Espaço Cultural 

Endereço, e-mail, telefone 

ANEXO II 

CARTA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA  
Apenas em caso de inscrição por Pessoa Física 

Parte integrante do Chamamento Público XXX SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS 

 

Pradópolis, ____ de________ de _____. 

Eu,_____________________________________________________________________________________, 

RG_________________, CPF______________________, declaro que assumo como Responsável 

Legal do Espaço Cultural intitulado ____________________________________________________, 

para efeitos de inscrição e demais ações relacionadas ao Chamamento Público XX Subsídio 

a Espaços Culturais, com a  ciência e anuência dos membros abaixo relacionados: 

 Nome completo RG CPF Assinatura 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 

Nome da Pessoa/ Instituição Assinatura  
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