EDITAL SEMCEL/LAB: 002/2020
PUBLICADO COM RECURSOS DA LEI FEDERAL EMERGENCIAL Nº 14.017/2020.
ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO(A) PROPONENTE
Instruções:



Você deve preencher todas as informações, imprimir e assinar.
O envelope com os Anexos I e II deve ser entregue pessoalmente na Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 54,
Centro, de 24 de outubro a 06 de novembro de 2020, todos dos dias, incluindo
sábados, domingos e feriado, das 8h às 11h30 ou das 13h às 16h30.

Eu,
_________________________________________________,
portador(a)
do
CPF
_______________________,
RG
__________________________,
residente
no
endereço:_________________________________________________________,
bairro
____________________________, em ___________________________, DECLARO para os devidos fins
legais, QUE SÃO VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES fornecidas por mim na Atualização dos meus
dados no Cadastro dos Artistas e Profissionais do Setor de Arte e Cultura da Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer de Guararema, assim como as informações fornecidas no
ato da inscrição da Proposta no Edital SEMCEL/LAB: 002/2020 - EDITAL DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
DE PROJETOS DE FORMAÇÃO CULTURAL JÁ REALIZADOS NA CIDADE DE GUARAREMA, referente às Ações
Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural de Acordo com a Lei Federal Nº 14.017/2020 –
Denominada Lei Aldir Blanc.
DECLARO estar ciente que sou o(a) único(a) responsável pela veracidade das informações,
estando sujeito(a) às consequências previstas na Lei.
DECLARO que sou responsável pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial,
financeira, trabalhista ou outra, bem como pelas respectivas taxas, contribuições sociais,
tributos e/ou encargos deles decorrentes, como direitos autorais de terceiros e conexos
previstos em lei, decorrentes da realização do Projeto por mim inscrito, incluindo o repasse
dos valores aos demais Artistas Convidados e Técnicos participantes da execução deste
Projeto, sendo estes residentes no município de Guararema.
DECLARO estar ciente que a inscrição no presente edital de premiação implica na total
aceitação das normas nele contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais eu
não poderei alegar desconhecimento.
DECLARO estar ciente que a Prefeitura de Guararema não se responsabilizará, solidária ou
subsidiariamente, em hipótese alguma, por qualquer infração decorrente da execução do Projeto
por mim apresentado, tampouco sobre a veracidade das informações por mim fornecidas.
Guararema, ___ de _________________ de 2020.
________________________________________
Assinatura
Nome:___________________________________
CPF: __________________________________
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