
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Espaços Artisticos Culturais 

 

Para solicitar subsidio referente a Lei Aldir Blanc favor 
imprimir, preencher e entregar essa ficha de inscrição e os  
devidos comprovantes  na Secretaria de Turismo, Esporte e 

Cultura de Juquiá. 
 

1. Nome fantasia da instituição: ______________________________________________ 
 

2. Razão Social da Instituição:_________________________________________________ 
 

3. Data da Fundação:_______________________________________________________ 
 

4. Endereço da instituição:___________________________________________________ 
 

5. Telefone da instituição:___________________________________________________ 
 

6. Tipo de equipamento cultural:______________________________________________ 
 

7. Área artística:___________________________________________________________ 
 

8. Quantidade de Funcionários CLT: ___________________________________________ 
 

9. Dados 
Bancários:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

10. Nome completo do responsável 
legal:__________________________________________________________________ 
 

11. CPF:__________________________________________________________________ 
 

12. Data de nascimento:_____________________________________________________ 
 

13. Filiação do responsável legal:______________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

14. E-mail do responsável legal:________________________________________________ 
 

15. Telefone do responsável legal:______________________________________________ 
 

16. Valor dos alugueis de janeiro a março de 2020 e respectivos 
comprovantes___________________________________________________________ 
 



17. Valor da conta de energia de janeiro a março de 2020 e respectivos 
comprovantes:__________________________________________________________ 
 

18. Valor da conta de água de janeiro a março de 2020 e respectivos 
comprovantes:__________________________________________________________ 
 

19. Valor da despesa de IPTU de janeiro a março de 2020 e respectivos 
comprovantes:__________________________________________________________ 
 

20. Valor da Internet ou telefone de janeiro a março e respectivos 
comprovantes:__________________________________________________________ 
 

21. Cópia do Cartão do CNPJ: 
 

22. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, pela apresentação da certidão conjunta 
relativa aos Tributos e Contribuições Federais, à Dívida Ativa da União e à Prova de 
Regularidade com a Seguridade Social (INSS), expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 
da Secretaria da Receita Federal.    
 

23. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. 
 

24. *Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, pela apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de 
maio de 1943, de forma a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante o referido 
Órgão. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). 
 

25. Comprovação de atuação nos 02 últimos anos no município: 
 

26. Cópia do Estatuto ou Contrato Social (Cooperativas ou Associações) 
 

27. Apontar o tipo de contrapartida ofertado, em bens e serviços economicamente 
mensuráveis:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
28. Assinar e entregar pessoalmente, termo de ciência e responsabilizações. 

 
 

JUQUIÁ________________________________________ 
 
ASS:____________________________________________ 

 


