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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

ASSINALE A ALTERNATIVA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO: 

(     ) PESSOA FÍSICA 

(     ) PESSOA JURÍDICA 

 

1. Identificação do Proponente PF: 

Nome  

RG  

CPF  

Data de Nascimento  

Endereço Completo  

Contato  

E-mail  

 

1.1 Identificação do Proponente PJ: 

Nome  

CNPJ  

Endereço Completo  

Nome do 
Responsável 

 

RG  

CPF  

Data de Nascimento  

Endereço Completo  

Contato  

E-mail  

 

1. Identificação do(s) dependente(s): 

Ord. Nome D. Nasc. RG CPF Doc. Comprovação 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

(     ) Se mais dependentes, preencher em folha a parte e anexar: 
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2. Assinale APENAS UMA das categorias de acordo com o segmento cultural de atuação: 

Ord. Categoria Marque um X na 

categoria pretendida 

01 

CATEGORIA 01 – Trabalhadores(as), pessoa física, com emprego formal e que faça 
arte ou cultura como complemento salarial, residentes e domiciliados em Amaraji, 
que atuem efetivamente no setor cultural, há pelo menos 02 (dois) anos anteriores 
à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham recebido recurso proveniente 
da referida lei em Edital anterior, como também não tenham recebido qualquer 
subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas atividades 
paralisadas devido à pandemia do novo Coronavirus; 

 

02 

CATEGORIA 02 – Trabalhadores(as), pessoa física, sem dependentes, residentes 
e domiciliados em Amaraji, que atuem efetivamente no setor cultural, há pelo menos 
02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham 
recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como também não 
tenham recebido qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e 
que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavirus; 

 

03 

CATEGORIA 03 – Trabalhadores(as), grupos, coletivos ou organizações culturais, 
sem CNPJ, com até 02 (dois) dependentes, residentes e domiciliados em Amaraji, 
que atuem efetivamente no setor cultural há pelo menos, 03 (três) anos anteriores à 
publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham recebido recurso proveniente 
da referida lei em Edital anterior, como também não tenham recebido qualquer 
subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas atividades 
paralisadas devido à pandemia do novo Coronavirus; 

 

04 

CATEGORIA 04 – Trabalhadores(as), grupos, coletivos ou organizações culturais, 
sem CNPJ, com mais de 03 (três) dependentes, residentes e domiciliados em 
Amaraji, que atuem efetivamente no setor cultural, há pelo menos 04 (quatro) anos 
anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham recebido recurso 
proveniente da referida lei em Edital anterior, como também não tenham recebido 
qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas 
atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavirus; 

 

05 

CATEGORIA 05 – Micro, pequenas empresas, grupos, coletivos ou organizações 
culturais, com CNPJ, contendo até 10 (dez) associados/dependentes, com sede em 
Amaraji, com ou sem fins lucrativos, que atuem efetivamente, no setor cultural há 
pelo menos, 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que 
não tenham recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 
também não tenham recebido qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta 
mesma Lei, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo 
Coronavirus; 

 

06 

CATEGORIA 06 – Micro, pequenas empresas, grupos, coletivos ou organizações 
culturais, com CNPJ, contendo mais de 10 (dez) associados/dependentes, com sede 
em Amaraji, com ou sem fins lucrativos que atuem efetivamente no setor cultural, há 
pelos menos, 02 (dois) anos anterior a publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não 
tenham recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 
também não tenham recebido qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta 
mesma Lei, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo 
Coronavirus; 
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07 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL – Produtoras, associações ou espaços culturais, com 
CNPJ, com sede em Amaraji, com ou sem fins lucrativos, que atuem efetivamente 
no setor cultural, há pelos menos, 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 
14.017/2020, e que não tenham recebido recurso proveniente da referida lei em 
Edital anterior, como também não tenham recebido qualquer subsídio previsto dos 
Incisos I e II desta mesma Lei, que não tiveram suas propostas validadas em alguma 
das categorias da etapa 01 deste edital, e que tiveram suas atividades paralisadas 
devido à pandemia do novo Coronavirus; 

 

 

3. Dados sobre a atuação do Proponente: 

4.1 Descrever as atividades desenvolvidas pelo candidato 

 

 

 

 

 

 

 

Anexar cópias da documentação, bem como fotos e registros que comprovem a atuação do candidato 

descrito acima. 

 

4. Dados Bancários para recebimento da premiação: 

Banco  

Agência  

Conta com dígito  

Tipo de conta (    ) Corrente   (    ) Poupança    (    ) Digital 

Nome Completo  

 

5. O Proponente está ciente de que todas as informações descritas nesta inscrição deverão estar 

comprovadas no Portfólio, para que seja possível avaliar a candidatura na Fase de Seleção, de acordo 

com este Edital. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

Declaro ciência acerca de necessidade de prestação de contas sobre o recurso recebido de premiação 

“PREMIAÇÃO AMARAJI AUXÍLIO CULTURAL”, proveniente dos valores remanescentes do auxílio da Lei 

Aldir Blanc, a qual me comprometo, nesta declaração, a proceder com a realização em bens/serviços garantidos 

como contrapartida após o reinicio de suas atividades, bem como a realizar as atividades destinadas, 

prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de 

forma gratuita, em intervalos regulares e coordenadas pela gestão pública de cultura local, de acordo com os 

prazos determinados pelo Decreto do Congresso Nacional, ou de acordo com a necessidade da Secretaria de 

Cultura local. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO III 

AUTODECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito que eu ________________________________________, inscrito sobre 

o CPF de nº ___________________ e RG sob nº ___________________, residente a Rua 

_________________________________________________________ nº ____ - Bairro: 

___________________________, Cidade: ________________________ UF: _______, tive os meus serviços 

prejudicados durante a pandemia por tais motivos de 

_________________________________________________________________, devido ao novo coronavírus 

– COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito que eu ________________________________________, inscrito sobre 

o CPF de nº ___________________ e RG sob nº ___________________, residente a Rua 

_________________________________________________________ nº ____ - Bairro: 

___________________________, Cidade: ________________________ UF: _______, realizo trabalhos 

culturais há mais de ______ ( __________________________________ ) meses, informalmente, 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante 

comprovação através de fotos, vídeos ou links de redes sociais. Atendendo ao inciso I do Art. 6º desta mesma 

lei. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

ASSINALE A ALTERNATIVA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO: 

(     ) PESSOA FÍSICA 

(     ) PESSOA JURÍDICA 

 

*não rasurar 

Nome Completo / 
Razão Social 

 
 

Nome Artístico / Social / 
Fantasia 

 

Se Jurídica, nome do 
responsável 

 

Gênero 

(     ) Masculino 
(     ) Feminino 
(     ) Prefiro não dizer 
(     ) Outros 

BREVE apresentação: 
Diga o que você faz, seja 
objetivo 

 

Onde está localizado 
(     ) Zona Urbana 
(     ) Zona Rural 

Tempo de atividade 
cultural artística 

(     ) Até 2 anos 
(     ) Entre 2 e 4 anos 
(     ) Acima de 4 anos 

HISTÓRICO: 
Descreva de modo 
objetivo a sua trajetória 

 

Quantidade de 
dependentes / Integrantes 
/ Associados 

 

Endereço Completo da PF 
ou do representante PJ 
(Rua,Nº,Bairro,Cidade,UF) 

 
 

Tipo de imóvel PF 
(     ) Próprio 
(     ) Alugado 
(     ) Cedido 

Endereço Completo PJ 
(Rua,Nº,Bairro,Cidade,UF 

 
 
 

Tipo de imóvel PJ 

(     ) Próprio 
(     ) Alugado 
(     ) Cedido 
(     ) Imóvel em nome dos sócios 

Contatos da PF ou 
representante PJ 

(     ) Fixo  ______________ 
(     ) Celular  _________________ 
(     ) WhatsApp  _______________ 
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Contatos PJ 
(     ) Fixo  ______________ 
(     ) Celular  _________________ 
(     ) WhatsApp  _______________ 

E-mail 
PF - _________________________________________________ 
PJ - _________________________________________________ 
Representante PJ - _____________________________________ 

Redes Sociais 

(     ) Instagran - _________________________________________ 
(     ) Facebook - ________________________________________ 
(     ) Twitter - ___________________________________________ 
(     ) Youtube - _________________________________________ 
(     ) Outros - ___________________________________________ 

Documentos da PF ou do 
representante PJ 

(     ) RG ___________________ 
(     ) CPF _____________________ 
(     ) CNH ______________________ 

CNPJ 
 
 

Data de Nascimento        /         / 

Portador de alguma 
deficiência? 
(Se PF) 

(     ) Não 
(     ) Sim, qual ? 

PESSOA FÍSICA 
SELECIONE os ramos de 
atividade cultural que você 
exerce: 
(Permite mais de uma 
seleção) 
 
 
 
 
 
 

(     ) Ator 
(     ) Produtor 
(     ) Artesão 
(     ) Palhaço 
(     ) Decorador 
(     ) Ilustrador 
(     ) Bailarino 
(     ) Maestro 
(     ) Escritor 
(     ) Iluminador 
(     ) Palestrante 
(     ) Cantor Solo 
(     ) Técnico de Som 
(     ) Blogueiro Cultural 
(     ) Arranjador 
(     ) Fotógrafo 
(     ) Editor 
(     ) Desenhista 
(     ) Figurinista 
(     ) Moda 
(     ) Artista Plástico 
(     ) Instrumentista 
(     ) Jornalista Cultural 
(     ) Cenógrafo 
(     ) Escultor 
(     ) Músico - Toca em grupos ou bandas 
(     ) Costureira 
(     ) Mestre Popular 
(     ) Gastronomia Popular 
(     ) Povos Tradicionais (Etnias) 



 

 

9 

(     ) Outros: ___________________________________________ 

PESSOA JURÍDICA 
SELECIONE os 
seguimentos de atividade 
cultural representada pela 
empresa: 
(Permite mais de uma 
seleção) 

 

(     ) Artes cênicas – teatro, dança, circo, ópera, musicais, e outras 
manifestações 

(     ) Artes visuais – pintura, escultura, fotografia, artes digitais, 
entre outras 

(     ) Jogos eletrônicos e audiovisual, incluindo rádio e televisão de 
caráter educativo e cultural, com ou sem fim lucrativos 

(     ) Música 
(     ) Livro, escrita ou literatura 
(     ) Patrimônio material e imaterial cultural, histórico e artístico, 

arquivo e demais acervos 
(     ) Museu 
(     ) Manifestações de cultura popular 
(     ) Artesanato, cultura digital, designer, moda e gastronomia 
(     ) Escola de música, capoeira e dança 
(     ) Centros artísticos, culturais e de feiras de arte 
(     ) Outros: ___________________________________________ 

Seguimento Principal? 
 
 

Descreva as principais 
atividades desenvolvidas 
pela empresa - PJ 

 

Recebeu Auxilio 
Emergencial do Governo 
Federal? 

(     ) Sim, qual: _________________________________________ 
(     ) Não 

Esta Recebendo algum 
Benefício previdenciário? 

(     ) Sim, qual: _________________________________________ 
(     ) Não 

Possui algum vínculo 
empregatício? 

(     ) Sim, qual: _________________________________________ 
(     ) Não 

Possui cadastro no Bolsa 
Família? 

(     ) Sim 
(     ) Não 

Trabalha como Formação 
Cultural? 

(     ) Sim, qual:__________________________________________ 
(     ) Não 

Algum link de 
comprovação cultural? 

(     ) Sim 
(     ) Não 

 

# O objetivo desse cadastro é recolher dados para a Lei de Auxilio Cultural de Amaraji, Estado de Pernambuco; 

# Será obrigatória a entrega de toda documentação solicitada e comprovação cultural; 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO VI – Apenas para Produção Audiovisual 

DECLARAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito que eu ________________________________________, inscrito sobre 

o CPF de nº ___________________ e RG sob nº ___________________, residente a Rua 

_________________________________________________________ nº ____ - Bairro: 

___________________________, Cidade: ________________________ UF: _______, realizo trabalhos 

culturais há mais de ______ ( __________________________________ ) meses, informalmente, 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante 

comprovação através de fotos, vídeos ou links de redes sociais. Atendendo ao inciso I do Art. 6º desta mesma 

lei. Que estou à disposição da Produtora/Associação ______________________________________ para 

prestar serviços culturais do edital da Prefeitura Municipal de Amaraji, etapa 02, conforme artigos e tudo que 

se pede. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 

 


