Município de Machado
Praça Olegário Maciel, n° 25, Centro, Machado/MG
CEP: 37750-000 – Tel.: (35) 3295-8703/8700

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2020
Fundamento: inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020
Inciso II do art. 2º do Decreto Municipal nº 6.609/2020
ANEXO II
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO
À
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Machado/MG
Ref. Chamamento Público nº 002/2020
Pela presente eu, ……..(nome completo), CPF nº, representante legal da (o) ……………..
(nome da empresa, associação ou cooperativa), inscrita no CNPJ nº ………./….-.., com sede a
….. (endereço completo), venho solicitar o benefício a que se refere o Edital de Chamamento
Público nº …/2020.
Para tanto encaminhamos anexo os seguintes documentos:
a) Autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção e natureza de suas
atividades, bem como sobre os cadastros em que possui inscrição e homologação.
b) Comprovação de inscrição e homologação dos cadastros.
c) Cópias de documentos que comprovem os gastos mensais do espaço cultural dos
últimos três meses, conforme relação abaixo:
Relação de despesas de manutenção do espaço
Tipo
Valor médio mensal (R$)
Água
Energia Elétrica
Internet
Aluguel
Transporte
Outras
d) Proposta de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis.
Declaro para os devidos fins que no caso da presente solicitação ser contemplada, o recebimento
dos valores do Chamamento em questão, ficará condicionado em apresentar a documentação
exigida no item 7.
Declaro também a plena ciência da necessidade de apresentar prestação de contas referente ao
uso do benefício ao município no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da
última parcela do subsídio, conforme disposto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
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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 Federal nº 14.017/2020 e § 7º do art. 4º
do Decreto Municipal nº 6.609/2020.
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
e § 7º do art. 4º do Decreto Municipal nº 6.609/2020.
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 Federal nº 14.017/2020 e § 3º do art. 4º do Decreto Municipal nº 6.609/2020.
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 Federal nº 14.017/2020 e
§ 4º do art. 4º do Decreto Municipal nº 6.609/2020.
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 inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 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, tenho ciência de que incorri nos 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.
Declaro ainda que, as informações contidas na presente solicitação são verdadeiras e autênticas,
estando o declarante sujeito às penalidades previstas em Lei, além de ter que devolver os
recursos recebidos.

_________, MG, ____, de ________ de 2020.

______________________________
Assinatura do representante legal

