
 

 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 

Estado de Minas Gerais 
Administração 2021/2024 

 

  
 

ERRATA N° 3 AO EDITAL 01/2021 
 
 
 
No Edital: 
 
Onde lê-se: 
 

ANEXO 3 - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA 
 

PROCURAÇÃO 
 
OUTORGANTE 
 

Nome Completo:_______________________________________________ 
CPF:___________________________ RG: _________________________ 
Estado Civil:_____________________ Profissão:______________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Cidade:_____________________________________ UF:______________ 
 
OUTORGADA(O) 
 

Nome Completo:_______________________________________________ 
CPF:___________________________ RG: _________________________ 
Estado Civil:_____________________ Profissão:______________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Cidade:_____________________________________ UF:______________ 
 

 
Pela presente procuração, por motivos de 
_______________________________________________, constituo os poderes 
a(o) OUTORGADA(O) acima qualificado para participação no edital nº ____/2020, 
do Município de Unaí-MG, que visa realizar ações com recursos oriundos da Lei de 
Emergência Cultural nº 14.017/2020. A(O) OUTORGADA(O) poderá assinar termos, 
deliberar sobre os recursos recebidos, entretanto, não poderá receber os recursos 
em sua conta bancária devendo apresentar os dados do OUTORGANTE para 
recebimento. 
 
 
________________, _____ de _________________ de _________. 
 
 
 
________________________________ 
(ASSINATURA DO(A) OUTORGANTE) 
 
 
Leia-se: 
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ANEXO 3 - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA 

 
PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE 
 

Nome Completo:___________________________________________________ 

CPF:_____________________________ RG: ___________________________ 

Estado Civil:_____________________ Profissão:_________________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________ UF:__________________ 

 
OUTORGADA(O) 
 

Nome Completo:___________________________________________________ 

CPF:_____________________________ RG: ___________________________ 

Estado Civil:_____________________ Profissão:_________________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________ UF:__________________ 

 

 
Pela presente procuração, por motivos de _______________________ 

____________________________, constituo os poderes a(o) OUTORGADA(O) 

acima qualificado para participação no edital nº ____/2021, do Município de Rio 

Pardo de Minas-MG, que visa realizar ações com recursos oriundos da Lei de 

Emergência Cultural nº 14.017/2020. A(O) OUTORGADA(O) poderá assinar termos, 

deliberar sobre os recursos recebidos, entretanto, não poderá receber os recursos 

em sua conta bancária devendo apresentar os dados do OUTORGANTE para 

recebimento. 

 
 
______________________________, _____ de _______________ de _________. 

 
 
 

________________________________ 
(ASSINATURA DO(A) OUTORGANTE) 
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Onde lê-se: 
 

ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

DECLARAÇÕES 
 
 
(  ) Declaro, para os fins deste edital, que não possuo vínculo empregatício efetivo, 
temporário ou comissionado com a administração pública municipal direta ou 
indireta; 
 
(  ) Declaro, para os fins deste edital, que os documentos apresentados no presente 
processo são autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os originais, sob 
as penas da legislação brasileira em vigor; 
 
(  ) Autorizo, para os fins deste edital, a divulgação e uso das imagens, vídeos e 
outros materiais audiovisuais apresentados durante o processo do edital ou 
decorrentes dele sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 
minha imagem ou a qualquer outro; 
 
(  ) Autorizo, para os fins deste edital, a inclusão do meu espaço/empresa cultural no 
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) e Mapas Culturais 
do Governo Federal; 
 
 
 
 
 
________________, _____ de _________________ de _________. 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(ASSINATURA DO (A) DECLARANTE) 
 
 
Leia-se: 
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ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

DECLARAÇÕES 
 
 
(  ) Declaro, para os fins deste edital, que não exerço cargo comissionado com a 
administração pública municipal; 
 
(  ) Declaro, para os fins deste edital, que os documentos apresentados no presente 
processo são autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os originais, sob 
as penas da legislação brasileira em vigor; 
 
(  ) Autorizo, para os fins deste edital, a divulgação e uso das imagens, vídeos e 
outros materiais audiovisuais apresentados durante o processo do edital ou 
decorrentes dele sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 
minha imagem ou a qualquer outro; 
 
(  ) Autorizo, para os fins deste edital, a inclusão do meu espaço/empresa cultural no 
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) e Mapas Culturais 
do Governo Federal; 
 
 
 
 
 
______________________________, _____ de _______________ de _________. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
(ASSINATURA DO (A) DECLARANTE) 
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Onde lê-se: 
 

ANEXO 5 - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE ATIVIDADES 
 

AUTODECLARAÇÃO 
 
DADOS DO REQUERENTE 
 
Nome completo: 
_______________________________________________________ 
Apelido ou nome artístico: 
_______________________________________________________ 
Data de nascimento: 
__________________________________________________________ 
Local de nascimento: 
__________________________________________________________ 
Endereço residencial: 
__________________________________________________________ 
Município: _______________________________________ Unidade da Federação: 
________ 
CPF: __________________ RG:________________ Data/Local de expedição: 
____________ 
 
Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas 
artística e cultural nos doze meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir: 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (Mês/Ano) 
Novembro/20
20  

 

__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Dezembro/20
20  

 

__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Janeiro/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Fevereiro/202
1  

 

__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Março/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Abril/2021  __________________________________________________
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  ___________ 
__________________________________________________
___________ 

Maio/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Junho/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Julho/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Agosto/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Setembro/202
1  

 

__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

Outubro/2021  

 
__________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

 __________________________________________________
___________ 
__________________________________________________
___________ 

 
Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 
299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal*.  
 
________________, _____ de _________________ de _________. 
 
 
___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE (Igual à do documento de identificação) 
 
*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -do Código Penal: “Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante. Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” 

 
 
Leia-se: 
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ANEXO 5 - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE ATIVIDADES 

 
AUTODECLARAÇÃO 

 
 
DADOS DO REQUERENTE 
 
Nome completo: ______________________________________________________ 

Apelido ou nome artístico: ______________________________________________ 

Data de nascimento: __________________________________________________ 

Local de nascimento: __________________________________________________ 

Endereço residencial: __________________________________________________ 

Município: ______________________________ Unidade da Federação: ________ 

CPF: ________________  

RG:____________ Data/Local de expedição: ______________________________ 

 
Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas 
artística e cultural nos doze meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir: 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (Mês/Ano) 
 

Mês/Ano Atividades 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

______/____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 
299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal*.  
 

___________________, _____ de _______________ de _________. 
 
 
___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE (Igual à do documento de identificação) 
 
*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -do Código Penal: “Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante. Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” 
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Onde lê-se: 
 
1.1.1. MODALIDADE I: profissionais e ofícios culturais, enquanto pessoa física, 
desde que comprovada a atuação cultural nos últimos 12 meses imediatamente 
anteriores à data de 01 de novembro de 2021, conforme relação a seguir, de acordo 
com o reconhecimento do IEPHA. 
 
Leia-se: 
 
1.1.1. MODALIDADE I: profissionais fornecedores de estruturas próprias para 
realização de eventos culturais, como por exemplo, fornecimentos de palco, tendas, 
equipamentos de iluminação e sonorização, enquanto pessoas físicas ou jurídicas; e 
profissionais e ofícios culturais, enquanto pessoa física, desde que comprovada a 
atuação cultural nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de 29 de 
junho de 2020, conforme relação a seguir, de acordo com o reconhecimento do 
IEPHA... 
 
 
 
Onde lê-se: 
 
1.6. Para os inscritos no item 1.5.1, MODALIDADE I, o valor será pago ao titular da 
premiação, pessoa física, em conta bancária ativa por ele mantida e em seu CPF; 
 
Leia-se: 
 
1.6. Para os inscritos no item 1.5.1, MODALIDADE I, o valor será pago ao titular da 
premiação, pessoa física, em conta bancária ativa por ele mantida e em seu CPF 
para os profissionais e ofícios culturais, enquanto pessoa física conforme a relação 
de acordo com o reconhecimento do IEPHA, e para os profissionais fornecedores de 
estruturas próprias para realização de eventos culturais, o valor poderá ser pago a 
pessoa física, em conta bancária ativa por ele mantida e em seu CPF ou em conta 
bancária vinculada ao CNPJ da empresa. 
 


