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Estabelece prams e procedimentos para inscripso no 
Cadastro Municipal de Cultura de Venturosa, conforme 
arts. So, 9' e 10 do Decreto Municipal no 216, de 26 de 
outubro de 202 1. 

0 PREFEITO DO ~ ~ U N I C ~ I O  DE VENTUROSA, no uso das suas atibuipks legais, tendo em 
vista os poderes conferidos pelas constituiq8es Federal e Estadual e pelo inciso I1 do artigo 80 da 
Lei Orginica Municipal, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal no 14.017, de 29 de junho de 2020, alterada pela 
Lei no 14.150, de 12 de maio de 2021, que dispae sobre as apses emergenciais destinadas ao 
setor artistico e cultural, a serem adotadas durante a pandemia da Covid-19; 

CONSIDERANDO as disposipaes do Decreto Federal no 10.464, de 17 de agosto de 2020, 
alterado pelo Decreto 10.751, de 22 de julho de 2021, que regulamenta a citada Lei Federal no 
14.017, de 29 de junho de 2020; 

CONSIDERANDO os termos dos arts. So, 9" e 10 do Decreto Municipal no 2 16, de 26de outubro 
de 2021, que tratam do Cadastro Municipal de Cultura; e 

CONSIDERANDO que, nos termos da legislapb federal acima citada, a distribuipgo dos 
recursos destinados ao setor artistico e cultural requer a expedipgo de regulamentaqtio propria, 
pelo Municipio, 

RESOLVE: 

Art. lo Convocar todos os trabalhadores da Cultura do Municipio de Ventmsa para 
inscripgo no Cadastro Municipal de Cultura - CMC. 

5 1" As inscriqaes no Cadastro acontecerzo no period0 de 4 a 19 de novembro de 2021 

Ji 2" A ficha de inscripgo no Cadastro estarh disponivel, exclusivamente, no site da 
Prefeitura, por meio do seguinte enderepo: htt~s:/lventurosa.~e.~ov.br/artistas-de-venturosa- 
cheeou-a-hora-de-se-cadastrarl 

5 3" Todos que realizarem o preenchimento da ficha de inscriptio on-line, acima citada, 
ficam obrigados a entregar, pessoalmente, na sede da Secretaria de Educapb, Cultura e 
Desportos, toda documentapIo complementar, estabelecida nos artigos subsequentes. 

Art. 2" SZo documentos obrigat6rios e complementares ao preenchimento da licha de 
inscripgo on-line, no caso de Pessoa Fisica: 

1.Carteira de identidade. 
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II.Comprovante de CPF. 
IKComprovante de residencia, com data de emisslo de ate 60 (sessenta dias) antes do dia da 

inscripgo no Cadastro Municipal de Cultura, que pode ser: 

a) Contas de agua, energia elttrica, telefone fix0 ou movel; 
b) Correspond&ncia expedida por org5os oficiais das esferas municipais, estaduais ou 
federal; 
C) Correspondtncia de entidades bancirias, phblicas ou privadas, ou administradoras 
de c a d 0  de crtdito. 

IV.Comprova@o de atuaplo cultural, no minimo, dos ultimos 36 meses (3 anos), ou seja, 
referente aos anos de 2018,2019 e 2020, que pode ser: 

a) Contratos; 
b) Carteira de trabalho; 
c) Empenhos e guias de pagamento de cache 
d) Declaraplo expedida por sindicato ou associaplo na qua1 seja membro ou filiado. 
e) Certificado de participaplo como expositor em feiras, congressos e demais 
eventos; 
f) Certificado de participqlo como professor ou palestrante em cursos, feiras, 
congressos e demais eventos; 
g) Certificado de participago em encontros de capoeira, que apresente identificaplo 
de nome e funplo desempenhada; 
h) Livros e cordtis de sua autoria; 
i) Aparecer citado em livros, cordeis, matinas de jomais etc.; 
j) Videos, fotos e folders, nos quais possam ser identificada a data e o evento ou 
devidamente datados em sistemas (Facebook; Instagram, Youtube etc.). 

V.Declarapb de veracidade e citncia da divulgaplo das informaq6es disponibilizadas 
(Anexo VI). 

$ lo Caso a pessoa nlo possua comprovante de residtncia, deverh ser apresentada a 
AutodeclaraMo de Comprovante de Residencia (Anexo 11) ou Declaraplo de Residsncia de 
Terceiros (Anexo III). 

9 2" 0 rol de comprovantes de atuago cultural acima apresentado, possui carater 
exemplificativo e nlo taxativo. 

$ 3" Na ausencia de comprovap6es de atuaplo cultural, devera ser apresentada a 
Declaraplo de Atuaplo Cultural (Anexo V). 

Art. 3" Slo documentos obrigatorios e complementares ao preenchimento da ficha de 
inscripilo on-line, no caso de Pessoa Juridica: 

I. Contrato Social e/ou Alteraplo Contratual, onde conste objeto social, capital social, 
nomes dos s6cios com enderepo, e enderepo da Pessoa Jun'dica; ou Condipb de 
Microempreendedor Individual (MEI); ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
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vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por agBes, acompanhado de documentos e eleigb de seus administradores. 
Inscrig50 do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercicio. 

Il. Comprovante de hscrigilo no CNF'J. 
IU. Comprovante ou Cartfio de Inscrig5o Estadual (CIE), obrigat6rio somente para empresas 

contribuintes do ICMS. 
lV. Comprovante ou Cart50 de Inscrig50 Municipal (CIM) - podendo ser substituido por 

alvara de licenga e funcionamento expedido pela prefeitura. 
V. Documento de Identificag50 do Representante Legal - RG e CPF ou CNH. 

V1. Comprovagilo de atuaqso cultural, no minimo, dos ultimos 36 meses (3 anos), ou seja, no 
minimo, referente aos anos de 201 8,2019 e 2020, que pode ser: 

a) Contratos; 
b) Empenhos e guias de pagamento de cache; 
c) Declarag50 expedida por sindicato ou associag50 na qua1 seja membro ou filiado. 
d) Certificado de participag5o como expositor em feiras, congressos e demais eventos; 
e) Certificado de participaggo ou organizag50 de cursos, feiras, congressos e demais 

eventos; 
f) Certificado de participqgo em encontros de capoeira, que apresente identificaflo de 

nome da entidade e fung5o desempenhada; 
g) Livros e cordeis de sua edig5olorganizagilo; 
h) Aparecer citado em livros, cordeis, materias de jornais etc.; 
i) Videos, fotos e folders, nos quais possam ser identificada a data e o evento ou 

devidamente datados em sistemas (Facebook; Instagram, Youtube etc.). 

W. Declaq&o de veracidade e ciencia da diwlgagfio das informagBes disponibilizadas 
(Anexo VI). 

Parigrafo inico. 0 rol de comprovantes de atuaeo cultural acima apresentado, pssui 
carhter exemplificativo e nil0 taxativo. 

Art. 4" S5o documentos obrigat6rios e complementares ao preenchimento da ficha de 
inscri@o on-line, no caso de grupos e coletivos sem personalidade juridica: 

I. DeclarqZo de Anuencia dos Integrantes do Grupo (Anexo IV). 
TI. Documento de IdentificagEo do Representante Legal - RG e CPF ou CNH. 
ITI. Comprovante de residgncia do Representante Legal, com data de miss% de ate 60 

(sessenta dias) antes do dia da inscrig50 no Cadastro Municipal de Cultura, que pdem 
ser: 

a) Contas de Agua, energia el6trica. telefone futo ou movel; 
b) CorrespondGncia expedida por 6rg5os oficiais das esferas municipais, estaduais ou 

federal; 
c) Correspondgncia de entidades bancarias, publicas ou privadas, ou administradoras de 

cart50 de crkdito. 
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IV. Comprova@o de atuaqb cultural do grupo, no minimo, dos ultimos 36 meses (3 anos), 
ou seja, no mfnimo, referente aos anos de 2018,2019 e 2020, que pode ser: 

a) Contratos; 
b) Empenhos e guias de pagamento de cache; 
c) Declara@o expedida por sindicato ou associaqTio na qua1 seja membro ou filiado. 
d) Certificado de participqlo como expositor em feiras, congressos e demais eventos; 
e) Certificado de participaqilo ou organizaqb de cursos, feiras, congressos e demais 

eventos; 
f) Certificado de participaqlo em encontros de capoeira que apresente identificaqfio de 

nome do grupo e funqfio desempenhada; 
g) Livros e cordeis de sua ediplo/organizaq50; 
h) Aparecer citado em livros, cordeis, materias de jomais etc.; 
i) Videos, fotos e folders, nos quais possam ser identificada a data e o evento ou 

devidamente datados em sistemas (Facebook; Instagram, Youtube etc.). 

V. Declaraqfio de veracidade e ciencia da diwlgaqfio das informaq6es disponibilizadas 
(Anexo VI). 

5 lo Caso a pessoa que representa o grupo n8o possua comprovante de residencia, deved 
ser apresentada a Autodeclaraqfio de Comprovante de Residencia (Anexo 11) ou Declaraqfio de 
Residtncia de Terceiros (Anexo 111). 

$ 2' 0 rol de comprovantes de a t u q b  cultural acima apresentado, possui cariter 
exemplificativo e nlo taxativo. 

5 3" Na ausencia de comprovaq6es de atua@o cultural, deved ser apresentada a 
Declaraqlo de Atuaqlo Cultural (Anexo V). 

Art. 5" Todos os documentos precisam estar disponfveis, datados e devidarnente legiveis 
no ato da inscriqfio. 

Art. 6" 0s modelos de dec laq lo  de residtncia, atuaqfio cultural, de anutncia dos 
integrantes do grupo, autodeclaraqlo de residencia, de residtncia de terceiros, de membro ou 
entidade de povo ou comunidade traditional e de veracidade e citncia da divulgaqlo das 
informaqiks, estfio disponiveis no site oficial da Prefeitura, no seguinte enderqo: 
h~s:/lventurosa.pe.gov.br/artistas-de-venturosa-che~ou-a-hora-de-se-cadas~ar/. 

Art. 7' Em caso de inscrito nlo alfabetizado, deveri ser providenciada assinatura a rogo, 
corn duas testemunhas tamb6m assinando o documento. 

Parhgrafo Qnico. Nestes casos, deveso constar anexos os documentos de identificaqlo 
das testemunhas. 
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Art. 8' Apenas farfio jus As premiaqaes culturais do Municipio, aqueles que 
comprovarem sua inscriqfio e a respectiva homologaqfio em um cadastro cultural, conforme 
determinado na Lei no 14.017, de 29 de junho de 2020. 

Art. 9" Siio Partes integrantes desse Chamamento: 

L 
u 
m. 
n'. 
v. 

VI. 
VII. 
vm 
IX. 

Lista geral de documentos para inscriqfio; 
Autodeclaraqo de Residcncia; 
DeclaqZo de Residgncia de Terceiros; 
Declaraqiio de Anucncia de Integrantes de Coletivos sem CNPJ; 
Modelo de Declaraqfio de Atuaqfio Cultural; 
Declaraq30 de Veracidade e Cicncia da Diwlgaqfio das Informaqaes; 
Autodeclaraqiio para membros de povos e comunidades tradicionais - pessoa fisica; 
Autodeclaraqiio para membros de povos e comunidades tradicionais - pessoa jurldica 
AutodeclarqtXo para membros de povos e comunidades tradicionais - grupo e coletivos 
sem personalidade juridica. 

Art. 10 Ficam revogadas quaisquer disposiq6es em contrririo. 

Art. 11 Este Chamamento entra em vigor na data de sua publicaqfio 
/ 

novembro 
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CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

ANEXO I 

LISTA CERAL DE DOCUMENTOS PARA INSCRICAO 

1. Sio doeumentos obrigatbrios ao preenchimento da ficha de inscriqio on - I' me, no 

caso de Pessoa Fisica: 

I. Carteim de identidade. 

11. Comprovante de CPF. 

lII. Comprovante de residencia, com data de emissio de ate 60 (sessenta &as) antes 

do dia da inscriqlo no Cadastro Municipal de Cultura, que pode ser: 

a) Contas de hgua, energia eletrica, telefone fix0 on m6vel; 

b) Correspondencia expedida por brgios oficiais das esferas municipais, 

estaduais ou federal; 

c) Correspondencia de entidades banchias, publicas ou privadas, ou 

administradoras de cam0 de cridito. 

IV. Comprovaqio de atuqao cultural, no minimo, dos ultimos 36 meses (3 anos), ou 

seja, referente aos anos de 2018,2019 e 2020, que pode ser: 

a) Contratos; 

b) Carteira de trabalho; 

c) Empenhos e guias de pagamento de cache; 

d) Declaraqlo expedida por sindicato ou associaqtio na qua1 seja membro ou 

filiado. 

e) Certificado de participa~ilo como expositor em feiras, congressos e demais 

eventos; 

f) Certificado de participaqlo como professor ou palestrante em cursos, feiras, 

congressos e demais eventos; 
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g) Certificado de participaqi30 em encontros de capoeira, que apresente 

identificqb de nome e fungBo desempenhada; 

h) Livros e cordeis de sua autoria; 

i) Aparecer citado em livros, cordtis, materias de jornais etc.; 

j) Videos, fotos e folders, nos quais possam ser identificada a data e o evento ou 

devidamente datados em sistemas (Facebook; Instagram, Youtube etc.). 

V. Caso pertenqa a urn povo ou wmunidade tradicional, apresentar AutodeclarapBo 

de Membro de Povo e Comunidade Traditional (Anexo VII). 

VL DeclarqBo de veracidade e ci6ncia da divulgaqb das informaqBes 

disponibilizadas (Anexo VI). 

OBS.l: Caso a pessoa n%o possua comprovante de residencia, devera ser 

apresentada a Autodeclarqfo de Comprovante de Residhcia (Anexo 11) ou Declaraqb 

de Residhcia de Terceiros (Anexo 111). 

OBS.2: Na ausencia de comprovaq6es de atuagfo cultural, devera ser apresentada 

a Declara@o de Atuaqfo Cultural (Anexo V). 

2. Sgo docamentos obrigat6rios ao preenchimento da ficba de inseriflo on-line, no 

caso de Pessoa Jurldica: 

I. Contrato Social e/ou Alteraqfo Contratual, onde conste objeto social, capital 

social, nomes dos socios com enderep, e endereqo da Pessoa Juridica; ou 

CondiqBo de Microempreendedor Individual (MEI); ou Ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por aq6es, acompanhado de documentos e 

elei@o de seus administradores. InscriqSlo do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio. 

11. Ata de eleigBo da atual diretoria. 

III. Comprovante de Lnscriqlo no CNPJ. 
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IV. Comprovante ou Cartao de Inscriglo Estadual (CIE), obrigatbrio somente para 

empresas contribuintes do ICMS. 

V. Comprovante ou Cartao de Tnscriq~o Municipal (CIM) - podendo ser substituido 

por alvara de licenqa e funcionamento expedido pela prefeitura. 

VI. Documento de Identificaqb do Representante Legal - RG e CPF ou CNH. 

W. Comprovagtio de atuaqtio cultural, no minimo, dos ultimos 36 meses (3 anos), ou 

seja, no minimo, referente aos anos de 2018,2019 e 2020, que pode ser: 

a) Contratos; 

b) Empenhos e guias de pagamento de cache; 

c) Declaraqb expedida por sindicato ou associagtio na qua1 seja membro ou 

filiado. 

d) Certificado de participaqtio como expositor em feiras, congressos e demais 

eventos; 

e) Certificado de participaqgo ou organizaqgo de cursos, feiras, congressos e 

demais eventos; 

f) Certificado de participaqb em encontros de capoeira, que apresente 

identificaqgo de nome da entidade e fungb desempenhada; 

g) Livros e cordeis de sua edip?io/organizaqb; 

h) Aparecer citado em livros, cord&, materias de jornais etc.; 

i) Videos, fotos e folders, nos quais possam ser identificada a data e o evento ou 

devidamente datados em sistemas (Facebook; Instagram, Youtube etc.). 

VJIL Caso seja uma entidade de um povo ou comu~lldade traditional, apresentar 

Autodeclaraqtio de Entidade de Povo e Comunidade Traditional (Anexo VIII). 

M. DeclaraqBo de veracidade e cisncia da divulgaqgo das informaqBes 

disponibilizadas (Anexo VI). 

OBS.l: Na austncia de comprovaqaes de atuaglo cultural, deverh ser apresentada 

a Declaraqb de Atuaqtio Cultural (Anexo V). 

3. S%o documentos obrigat6rios ao preenchimento da ficha de inscricSo on-line, no 

easo de grupos e coletivos sem personalidade juridica: 
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I. Declarqb de Anuencia dos Integrantes do Grupo (Anexo IV). 

It. Documento de IdentificaqTio do Representante Legal - RG e CPF ou CNH. 

111. Comprovante de residencia do Representante Legal, com data de emisslo de at6 

60 (sessenta dias) antes do dia da inscriqb no Cadastro Municipal de Cultura, que 

podem ser: 

a) Contas de agua, energia eldtrica, telefone fix0 ou m6vel; 

b) Correspondencia expedida por 6rggos oficiais das esferas municipais, 

estaduais ou federal; 

c) Correspondencia de entidades banchrias, publicas ou privadas, ou 

administradoras de cart%o de crdito. 

IV. ComprovaqZLo de atuqTio cultural do grupo, no minimo, dos dtimos 36 meses (3 

anos), ou seja, no minimo, referente aos anos de 201 8,2019 e 2020, que pode ser: 

a) Contratos; 

b) Empenhos e guias de pagamento de cache; 

C) DeclaraqTio expedida por sindicato ou associaqb na qua1 seja membro ou 

filiado. 

d) Certificado de participaqgo como expositor em feiras, congressos e demais 

eventos; 

e) Certificado de participaqlo ou organizaqgo de cursos, feiras, congressos e 

demais eventos; 

f) Certificado de participaqlo em encontros de capoeira que apresente 

identificwlo de nome do grupo e fhqgo desempenhada; 

g) Livros e cordeis de sua ediq2olorganizapb; 

h) Aparecer citado em livros, cord&, materias de jomais etc.; 

i) Videos, fotos e folders, nos quais possam ser identificada a data e o evento ou 

devidamente datados em sistemas (Facebook; Instagram, Youtube etc.). 
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V. Caso seja urn coletivo ou grupo de urn povo ou comunidade tradicional, 

apresentar AutodeclaragEo de Entidade de Povo e Comunidade Traditional 

(Anexo M). 

VL DeclaraqEo de veracidade e ciencia da diwlgagilo das informagBes 

disponibilizadas (Anexo VI). 

OBSERVACOES CERAIS 

1. Todos os documentos precisam estar disponiveis e devidamente legiveis no ato da 

inscrigao. 

2. Em caso de inscrito nEo alfabetizado, devera ser providenciada assinatura a rogo, com 

duas testemunhas tambem assinando o documento. Nestes casos, devera constar anexos 

os documentos de identificapgo das testemunhas. 
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CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

ANEXO I1 

Na falta de documentos proprios, aptos a comprovarem a minha residgncia e domicilio, 

eu, 

nacionalidade , estado civil , 
portador(a) do Registro de Identidade no , 0rg5o Emissor 

, inscrito(a) no CPFlMF no , DECLARO sex 

residente e domiciliado(a) no seguinte endereqo: 

, no bairro , na 

Cidade de Venturosa, CEP no . Atesto que as informaq8es 

prestadas nesta declaraq?lo s20 verdadeiras, bem como inform0 estar ciente das penas 

previstas no art. 299 do Codigo Penal Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

conforme segue: 

"Art. 299 - Omitir, em documenlo pziblico mr parlimlar, 
declaragiio que nele deveria consfar, ou nele inserir ori fmer 
inserirdec[ara@o falsa ou diversa da que devia ser e.vcrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar ohrigup20 or1 alferar a 
verdade sobre ofafo juridicamenfe relevm~te. 

Pena: reclusio de I (urn) a 5 (cinco) anos e nnrlia, se o 
donrmento d piiblico e recltrsdo de I (um) a 3 (trgs) anos, se o 
document0 C parlinilar. ." 

Venturosa, de de 2021. 

Assinatura do@) declarante eonforme RG 

CPF no: 

OBS.: juntar c6pia de uma das contas: luz, agua, gbs, telefone. 
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CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

DECLARACAO DE RESID~NCIA DE TERCEIROS 

Eu, 
nacionalidade , estado civil 
portador(a) do Registro de Identidade no , Orgiio Emissor 

, inscrito(a) no CPFJMF no , domiciliado(a) 
no seguinte enderepo: no 
bairro , na Cidade de Venturosa, CEP no 

, DECLARO, para os devidos fins de comprovaflo de 
residencia, sob as penas da Lei (art. 2' da Lei 7.115/83), que o (a) Sr (a). 

6 residente e domiciliado(a) no seguinte enderepo: 

no bairro , na 
Cidade de Venturosa, CEP no . Atesto tamEm que as 
inforrnaqBes prestadas nesta declarapiio siio verdadeiras, bem como inform0 estar ciente 
das penas previstas no art. 299 do C6digo Penal Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, conforme segue: 

"Art. 299 - Omilir, em docume~~fo pliblico m partin~lar, 
declarap'io qrle nele deveria conslar, ou nele inserir ou fazer 
inserirdeclarap7o falsa ou diversa & que devia ser escrita, com o 
fm de prejtldicw direifo, criw obriga@o nu alterar a 
verdade sobre ofato jz~ridicamenfe relevante. 

Para: reclz~do de I (zmt) a 5 (cirmo) anos e multa, .se o 
documenlo P piblico e reclr~sc% de I (inn) a 3 (h&) anas. se o 
documento C particular. " 

Venturosa, de de 202 1 

Assinatura do(a) declarante eonforme RG 

CPF no: 

OBS.: juntar copia de uma das contas: luz, agua, gas, telefone. 

Rua AntBnio Alexandre da Silva, 34 - Centro - Venturosa - Pernarnburo - CEP: 55270-000. 
CNPJ: 1 0 . 1 0 6 ~ - 6 6  - E-mail: prefeihuadevenbosa~enbosa.pe.gov.br - Telefa* (0-87) BKSl138. 



CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

ANEXO TV 

DECLARACAO DE ANU&NCIA DOS INTEGRANTES PARA AGENTE 

COLETWO SEM CONSTITUICAO J U R ~ I C A  (CNPJ) 

Nos, integrantes do , neste 

ato representado por, 

portador(a) do Registro de Identidade no 0r@o Emissor 

, inscrito(a) no C P F M  no 

DECLARAMOS que tivemos nossas atividades culturais interrompidas por forqa das 

medidas de isolamento social devido A pandemia da Covid-19. T a m b h  autorizamos e 

reconhecemos que a pessoa fisica acima qualificada 6 responsavel pela inscri~5o no 

Cadastro Municipal de Cultura de Venturosa. Para tanto, abaixo assinamos e atestarnos, 

sob as penas previstas no art. 299 do Codigo Penal Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, que as informagBes prestadas nesta declaraq20 ssilo verdadeiras. 

Venturosa, de de 2021. 

1. Nome completo: 

CPF no Ass: 

2. Nome completo: 

CPF no Ass: 

3. Nome completo: 

Rua AntBnio Alexandre da Silva, 34 - Centm - Venhuosa - Pernambuco - CEP: 5527oO0. 
CNPJ: 10.106268~66 - Email: prefeituradeventumsa@venturosa.pe.gov.br - Telefax (0*'87) 3833-1138. 



CPF no Ass: 

4. Nome completo: 

CPF no Ass: 

5. Nome completo: 

CPF no Ass: 

6. Nome completo: 

CPF no Ass: 

7. Nome completo: 

CPF no Ass: 

8. Nome completo: 

CPF no Ass: 

OBS: Preencher com a quantidade existente de integrantes. 

Rua AntBnio Atexandre da Silva, 34 - Centro - Venmrosa - Pemambuco - 5527(HWO. 
CNPJ: 1 0 . 1 0 6 ~ a 6  - E-mail: prefeituradeventurosa@venNosa.pe.gov.br - Telefar (08%7) 3833-1138. 



CADASTRO MUNICIPAL DE CZnTURA DE VENTUROSA 

ANEXO V 

DECLARACAO DE ATUACAO CULTURAL 

Eu, , Presidente da 

, portador(a) do Registro de 

Identidade no , t)rg?io Emissor , inscrito(a) no 

CPFIMF no , residente e domiciliado(a) na 

CEP , Municipio de VenturosaIPE, declaro, para os devidos fins, 

que 

associado(a)/filiado(a) a esta entidade desde 

portador(a) do Registro de Identidade no , 6rggo Emissor 

inscrito(a) no CPFIMF no , realiza a 

atividade de , sendo de nosso 

conhecimento que a exerce desde o ano de ate a presente data. 

Declaro, ainda, sob as penas previstas no art. 299 do Codigo Penal Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, que as informag8es prestadas nesta declaragb s b  

verdadeiras. 

Venturosa, de de 2021. 

Nome do(a) Presidente 

Presidente 

Rua Antonio Alexandre da Silva, 34 - Centm - Venturosa - Pernambuco - CEP: 55270000. 
CNPJ: 10.106268/WO1-66 - E-mail: prefeihuadevenhuosa&entnrosape.gov.br - Telefax (OSs87) 3833-1138. 



CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

ANEXO VI 

DECLARACAO DE VERACIDADE E C&NCIA DA DMJLGACAO DAS 

~NFORMAC~ES DISPONIBILIZADAS 

Eu, 

nacionalidade estado civil 

portador(a) do Registro de Identidade no , 0r@o Emissor 

. inscrito(a) no CPFh4F no , DECLARO, 

para os devidos fins de comprova@o e sob as penas da Lei (art. 299 do Codigo Penal 

Brasileiro), que s%o verdadeiras todas as informap6es prestadas e disponibilizadas por 

mim, para a inscnpb no Cadastro Municipal de Cultura de Venturosa. Bem como 

inform0 estar ciente e autorizar que a Prefeitura Municipal de Venturosa, amparada pelo 

disposto no art. 7 O ,  TI1 e 11, 11, alinea 'b' da Lei no 13.70912018, realize a coleta, o 

tratarnento e a divulgap%o dos meus dados pessoais e sensiveis, necessArios para o 

planejamento e execup20 de politicas publicas municipais de cultura, bem como subsidiar 

politicas estaduais e federais do mesmo segmento. 

Venturosa, de de 2021. 

Assinatura do(a) declarante conforme RG 

CPF no: 

Roa Antonio Alexandw da Silva, 34 - Centro - Venhvosa - Pernambuco - CEP: 55270000. 
CNPJ: 10.106.268/00m-66 - E-mail: prefei~radeventurosaQven~~.pe.gov.br - Telefax (0-87) ,383-1138. 



CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

ANEXO W 

AUTODECLARACAO PARA MEMBROS DE POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

PESSOA F~SICA 

Venturosa, de de 202 1. 

Eu, , portador 

do CPF no . declaro para fim deste Cadastro Municipal de 

Cultura de Venturosa, que sou pertencente ao povo/comunidade (nome do povo ou 

comunidade) situado no municipio de 

no Estado de Pemambuco, e estou ciente de que, se for 

detectada falsidade desta declaraqZo, estarei sujeitola as penalidades legais cabiveis. 

Assinatura dola cadastrado(a) 

Assinatura dola representante do povo/comunidade (AssociaqZo Indigena I Quilombola / 
Cigana, Cacique, Babalorixi, Yalorixa etc.). 

Nome ou R d o  Social dola representante: 
CPF ou CNPJ no: 

Assinatura do/a Representante do Povo/Comunidade conforme RG 

OBS.: Anexar RG do Representante do Povo/Comunidade 

Rua Ant8nio Alexandre da Silva, 34 - Centro - Ventnrosa - Pernambuco - CEP: 55270000. 
CNPJ: 1 0 . 1 0 6 ~ - 6 6  - Email: prefeitnradeventurosa@venturosa.pe.gov.br - Telefax (0-87) 3833.1138. 



CADASTRO MUNICPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

AUTODECLARACAO PARA INSTITUIC~ES DE POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

PESSOA J U ~ I C A  

Venturosa, de de 202 1. 

Eu, , portador 
do CPF no , declaro para fim deste Cadastro Municipal de 
Cultura de Venturosa, que sou Representante Legal da Pessoa Juridica 

com CNPJ no , e que sou pertencente ao 
povo/comunidade (nome do povo ou comunidade) 

situado neste municipio, estando ciente de que, 
se for detectada falsidade desta declarapb, estarei sujeitola Zls penalidades legais 
cabiveis. 

Assinatura dola Representante do Povo/Comunidade conforme RG 

OBS.1: Assinatura dola representante do povo/comunidade (Associag?io Indigena I 
Quilombola 1 Cigana, Cacique, Babalorixh, Yalorixa etc.). 

OBS.2: Anexar RG do Representante do PovoIComunidade 

Rua AntOnio Alexandre da Silva, 34 - Centm - Venhvosa - Pernambuco - CEP: 55270-000. 
CNPJ: 10.106.268~-66 - E-mail: prefeihlradwen~a&enhuosa.pe.gw.br - Telefax (On*87) 3833-1138. 



CADASTRO MUNlCIPAL DE CULTURA DE VENTUROSA 

ANEXO M 

AUTODECLARACAO PARA GRWOS E COLETNOS DE POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 

SEM PERSONALIDADE J U R ~ I C A  

Venturosa, de de 202 1 

Eu, , portador 
do CPF no , declaro para fim deste Cadastro Municipal de 
Cultura de Venturosa, que sou Representante Legal do grupolcoletivo 

e que este grupolcoletivo pertencente ao povolcomunidade (nome do povo ou 
comunidade) situado neste municipio, estando 
ciente de que, se for detectada falsidade desta declaraqlo, estarei sujeitola As penalidades 
legais cabiveis. 

Assinatura dola Representante do Povo/Comuoidade conforme RG 

OBS.1: Assinatura dola representante do povolcomunidade (Associaq50 Indigena I 
Quilombola I Cigana, Cacique, Babalorixk YalorixL etc.). 

OBS.2: Anexar RG do Representante do Povo/Comunidade 

Rua Antbnio Alexandre da Silva, 34 - Cenw - Venhmsa - Pemambuco - CEP: 55270-000. 
CNPJ: 10.106.t68/0001-66 - E-mail: pnfeituradevmturosa~enturosa.pe.gov.br - Telefax (0°'87) 3833-1138. 


