ANEXO II
SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL PARA INSTITUIÇÃO – pag. 01
INCISO II - LEI 14.070 - DADOS E CRITÉRIOS
DADOS DA INSTITUIÇÃO
NOME DA INSTITUIÇÃO:
NOME DO RESPONSÁVEL:
CPF:

TELEFONE:

CNPJ:
ÁREA CULTURAL:
DATA DE FUNDAÇÃO:
PÚBLICO:
Descrição do critério que
encaixa a instituição para
recebimento do subsídio do
Inciso II da lei Aldir Blanc de
n°14.017, de 2020.

INFORMAÇÕES PARA CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E COLOCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE
PONTUAÇÃO

QUESITO

RESPOSTAS

ATIVIDADE É PRIORITÁRIA?

(

)SIM

PESO

TEMPO DE FUNDAÇÃO

(

(

)Até 5

(

) Acima de 5
20

(

) Locação
5

(

)Mais de 6 anos
20

15

PESO

)Água e
Luz

(

5

) Cancelamentos de
Contratos
10

PESO

PESO

) de 3 a 5 anos
15

PESO

ATIVIDADES ALTERNATIVAS
DURANTE A PANDEMIA

(

10

(

)NÃO
10

( ) 0 a 2 anos

QUANTIDADE DE
COLABORADORES

PREJUÍZOS COM PANDEMIA

(

20

PESO

CUSTOS FIXOS

(não preencher
este campo)

(

) SIM
10

)Colaboradores

(

5

(

)Dispensa de
colaboradores

) Tributos
5

(

)Empréstimos e Atrasos
de tributos e custos fixos

5

5

(

) NÃO
20

TOTAL
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(Anexar cópias que comprovem os valores declarados)
CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
(médias dos 3 últimos meses)
TIPO
VALOR MENSAL
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA
INTERNET
LOCAÇÃO
IPTU

Tupãssi, ______ de ________________ de 2020.

______________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Instituição
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Solicito o subsídio previsto no Inciso II da Lei n°14.017, de 2020 para a instituição citada na
página 01 desta solicitação.
- Declaro que o espaço cultural não foi criado e não possui vínculo com a administração
pública, conforme vedação prevista no § Único Art. 8° da Lei 14.017/2020.
- Declaro que o espaço cultural não está vinculado a fundações, instituto ou instituições criados
ou mantidos por empresas, conforme vedação prevista no § Único Art. 8° da Lei 14.017/2020.
- Declaro que sou responsável pela gestão do espaço cultural e que solicitei apenas este
benefício, em todo o território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação
prevista § 3° do Art. 7° da Lei 14.017/2020.
- Estou ciente que deverei realizar contrapartida destinada prioritariamente a estudantes de
escolas públicas e em espaços públicos da comunidade a que pertenço, de forma gratuita e
pactuada com o poder público, conforme determina o Art. 9° da Lei 14.017/2020.
- Estou ciente e autorizo o acesso e uso dos meus dados para a validação das informações
apresentadas por mim no ato da inscrição, bem como, atestar o atendimento aos critérios para o
recebimento do subsídio do incido II da Lei 14.017/2020.
- Declaro que as cópias dos documentos apresentados são de documentos originais e estou
ciente, que caso as informações e os documentos apresentados por mim para a inscrição deste
edital sejam legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido crimes previstos nos
artigos 171 e 299 do Decreto Lei n°2.848, de 07 de Dezembro de 1940 (código penal) e que
estarei sujeito as sansões penais sem prejuízo de medidas administrativas e outras.
Nestes termos, firmo e dou fé.
Tupãssi, ________ de ___________________ de ________.

NOME:__________________________________________
RG:_____________________________________________
CPF:____________________________________________

______________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Instituição

