
ANEXO I 
 

AUTO-DECLARAÇÕES (a serem confirmadas no formulário) 

DECLARO que o Espaço Cultural teve suas atividades interrompidas em decorrência das 
medidas de isolamento social devido à pandemia COVID 19, conforme dispõe o Inciso II 
do artigo 2º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que o Espaço Cultural NÃO foi criado ou está vinculado à administração pública 
de qualquer esfera, conforme vedação prevista no § Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que o Espaço Cultural NÃO está vinculado às fundações, institutos ou 
instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, conforme vedação prevista no 
§ Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que o Espaço Cultural NÃO é gerido pelos serviços sociais do Sistema S 
(Sescoop, Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat e Senar), conforme vedação prevista no § 
Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

DECLARO que sou responsável pela gestão do Espaço Cultural e que solicitei apenas este 
benefício, em todo território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação 
prevista no § 3º do artigo 7º da Lei 14.017/2020. 

Estou ciente que devo apresentar Prestação de Contas em até 120 (cento e vinte) dias 
após o recebimento da última parcela do subsídio, nos termos do Art. 10 da Lei 
14.017/2020. 

Estou ciente que deverei realizar contrapartida destinada, prioritariamente, a estudantes 
de escolas públicas e em espaços públicos da comunidade ao qual pertenço, de forma 
gratuita e pactuada com o Poder Público, conforme determina o Art. 9º da Lei 
14.017/2020. 

Estou ciente e autorizo o acesso e uso dos meus dados para validação das informações 
apresentadas neste cadastro, bem como atestar o atendimento aos critérios para o 
recebimento do subsídio. 

Estou ciente que, caso as informações e os documentos por mim apresentados neste 
cadastro sejam legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes 
previstos nos artigos 171 e 299 do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 
(Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas 
administrativas e outras. 

 
 
 

ANEXOS - Espaços Culturais SEM CNPJ 

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 



CPF do representante 

Cópia do cartão bancário exclusivamente em nome do representante 

Comprovante de residência do representante - atual (máximo 3 meses) 

Comprovante de residência do representante – retroativo, que comprove que o 
representante reside em Ponta Grossa há pelo menos 12 meses. 

Portfólio e/ou outras documentações que comprovem que o Espaço Cultural possui no 
mínimo 12 (doze) meses de formação e realiza atividades culturais, contados a partir da 
publicação deste chamamento (como fotos, materiais de divulgação, vídeos etc). 

Declaração de anuência de representação de grupo assinada por todos os integrantes, 
conforme modelo no Anexo II. 

Declaração de contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o 
retorno das atividades, em bens ou serviços economicamente mensuráveis equivalentes 
a 10% (dez por cento) do valor recebido, conforme modelo no Anexo III. 

Comprovação da situação do espaço cultural: 
1) Se espaço próprio ou cedido, anexar declaração simples (datada e assinada) e o boleto 
do IPTU, se for o caso; 
2) Se itinerante, declaração datada e assinada, informando os locais passado em 
itinerância; 
3) Se espaço alugado, anexar cópia do contrato de aluguel. 

Cópia de fatura da COPEL, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Cópia de fatura da SANEPAR, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Declaração do proponente, datada e assinada, informando quantidade de postos de 
trabalho, bem como cópia dos contratos de trabalho ou declaração de veracidade do 
quadro funcional. 

 
 

ANEXOS - Espaços Culturais COM CNPJ 

Cartão de CNPJ – disponível em: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp  

Documento de identificação com foto e assinatura do representante, 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 

CPF do representante 

Cópia do cartão bancário exclusivamente em nome do Espaço Cultural 

Comprovante de endereço do Espaço - atual (máximo 3 meses) 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp


Portfólio e/ou outras documentações que comprovem que o Espaço Cultural possui 
atividades culturais realizadas nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação deste chamamento (como fotos, materiais de divulgação, vídeos etc). 

Declaração de anuência de representação de grupo assinada por todos os integrantes, 
conforme modelo no Anexo II (obrigatório apenas para os casos de MEIs que representam 
grupos culturais). 

Declaração de contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o 
retorno das atividades, em bens ou serviços economicamente mensuráveis equivalentes a 
10% (dez por cento) do valor recebido, conforme modelo no Anexo III. 

Comprovação da situação do espaço cultural: 
1) Se espaço próprio ou cedido, anexar declaração simples (datada e assinada) e o boleto 
do IPTU, se for o caso; 
2) Se itinerante, declaração datada e assinada, informando os locais passado em 
itinerância; 
3) Se espaço alugado, anexar cópia do contrato de aluguel. 

Cópia de fatura da COPEL, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Cópia de fatura da SANEPAR, contendo histórico do primeiro trimestre de 2020. 

Declaração do proponente, datada e assinada, informando quantidade de postos de 
trabalho, bem como cópia dos contratos de trabalho ou declaração de veracidade do 
quadro funcional. 

 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO ONLINE 

Razão Social do Espaço Cultural 

Nome fantasia do Espaço Cultural 

Nome completo do representante 

CNPJ do Espaço Cultural (caso tenha) 

RG do representante 

CPF do representante 

Endereço do Espaço Cultural 

Telefone 



E-mail 

Dados bancários (em nome do representante ou do Espaço Cultural) 

Tipo de espaço (conforme item 1.2 do chamamento) 

Tipo de mantenedor (Coletivo/Grupo; Associação, Fundação ou Instituto; Cooperativa; 
MEI; ME; EPP; ou Pessoa física) 

Faturamento em 2019 

Valor da despesa mensal com locação de espaço 

Soma da despesa com energia elétrica do primeiro trimestre de 2020 

Soma da despesa com água do primeiro trimestre de 2020 

Valor da despesa com IPTU (anual) e/ou aluguel no primeiro trimestre de 2020 

Quantidade de funcionários contratados 

Integra alguma comunidade tradicional? 

Possui acessibilidade no Espaço Cultural? 

 


