FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
O presente formulário tem como finalidade para análise da viabilidade de
recebimento e operacionalização dos recursos oriundos da Lei 14.017/2020
- Lei Aldir Blanc para os espaços culturais e artísticos, microempresas e
pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas e instituições culturais do Município de Seberi/RS que tiveram
suas atividades habituais interrompidas em função da Pandemia de COVID19.
A Lei destina recursos para desenvolvimento de ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública.

RAZÃO
SOCIAL:________________________________________________
NOME
FANTASIA:______________________________________________
CNPJ:______________________________________________________
__
ENDEREÇO
COMPLETO:_______________________________________________
____
CIDADE:____________________________________CEP:__________
____
NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL:____________________________________________________
___
CPF:_____________________________RG:______________________
___
TELEFONE:___________________EMAIL:__________________________
1. Em qual dos seguintes cadastros está inscrito?
(Obrigatório ao menos 1 registro nos vinte e quatro

meses imediatamente anteriores à data de publicação
da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020.)
I - Cadastros Estaduais de Cultura;
Sistema:_________________________
Identificação:_________________________
II - Cadastros Municipais de Cultura;
Sistema:_________________________
Identificação:_________________________
III - Cadastro Distrital de Cultura;
Sistema:_________________________
Identificação:_________________________
IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
Sistema:_________________________
Identificação:_________________________
VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
(Sniic);
Sistema:_________________________
Identificação:_________________________
VII - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato
Brasileiro (Sicab);
VIII - Outros cadastros referentes a atividades culturais
existentes na unidade da Federação, bem como projetos
culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Aldir
Blanc – Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020.
Sistema:_________________________
Identificação:_________________________

Não estou inscrito em nenhum cadastro.
2. Classificação:
Espaço Cultural e Artístico;
Microempresa;
Pequena Empresa Cultural;
Organização Cultural Comunitária;

Cooperativa;
Instituição Cultural.
3. Quais são suas atividades artísticas e culturais?



























I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios,
companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição
regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e
outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais
realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base
comunitária,
agroecológica
e
de
culturas
originárias,
tradicionais e populares;
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais.
Qual?:__________________________________________________________
_

4. Descreva a justificativa do seu interesse em receber os
recursos da Lei Aldir Blanc e objetivos após recebimento
do mesmo:
________________________________________________________________
_
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________
5. Descreva quais as contrapartidas que você está apto a
proporcionar ao município:
________________________________________________________________
_
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________
_
6. Dados Bancário do Espaço Cultural ou Representante
Legal:
Nome do Titular da
Conta:___________________________________________
CNPJ ou CPF do Titular da
Conta:_____________________________________
Banco e Código do
Banco:___________________________________________
Nº da
Agência:____________________________________________________
Nº da Conta e
Dígito:_______________________________________________
Tipo de Conta Corrente ou
Poupança:_________________________________
7. DECLARAÇÃO:

Declaro que as informações acima prestadas são
verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas
mesmas, estou ciente das sanções penais.
Declaro ainda que estou ciente das regras e
procedimentos exigidos pela Lei Aldir Blanc – Lei nº
14.017 de 29 de junho de 2020, tais como prestação de
contas ao fim de usufruir deste recurso.
SIM

Seberi/RS, _____ de ___________________ de 2020.

_________________________________________________
ASSINATURA RESPOSNSÁVEL

