
Termos de Concordância, Ciência e Responsabilização 

 

a. (  ) Declaro sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que não sou servidor (a) 
efetivo (a) ou comissionado(a) de direito Público, membro (a) ou suplentes do 
Conselho Municipal de Cultura, bem como não sou cônjuge ou parente até o terceiro 
grau de  servidor(a) efetivo (a) ou comissionado (a) vinculados à Administração 
pública em âmbito Municipal, Estadual ou Federal. 
 

b. Declaro ser residente no município de Telêmaco Borba por no mínimo 12 meses.   
 

c. (  ) Declaro ser maior de 18 (dezoito anos) 
 

d. (   ) Declaro  atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte 
quatro)  meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 
 
e. (   ) Declaro ciência  a obrigatoriedade de ser inscrito no Cadastro Municipal de Cultura 
de Telêmaco Borba para concorrer a qualquer edital referente a Lei Aldir Blanc.  
 
f. (  ) Declaro que a obra de arte produzida para o referido edital foi produzida durante 
o período de pandemia, que se compreende entre o Decreto Municipal nº 26557/2020 
datado de 18 de março de 2020 até o prazo final de inscrição deste edital. Pois não serão 
aceitos projetos realizados antes desta data, e que não sejam inéditos.  
 
g. (  ) Declaro estar ciente que conforme a Lei 14.017 de 29 de Junho de 2020, Lei Aldir Blanc, 
que para o recebimento de qualquer premiação é necessária Conta Corrente no nome do 
proponente, não sendo possível o pagamento de qualquer valor em nome de terceiros.  

 
h. (  ) Estou ciente que meu projeto poderá ser desclassificado em caso de comprovação 
de informação inverídica. 
 
i. (  ) Em caso de pessoa jurídica, declaro que não possuímos em nosso Quadro de 
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 
27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 
j. (  ) Declaro que estou ciente do edital e de suas vedações, que a(s) peça(s) produzida(s) 
não possuem conteúdo político-partidário, preconceituoso e/ou seja caracterizado 
como descriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo 
criminoso, obscenos, imorais, incluindo aqueles que contrariem as medidas públicas de 
enfrentamento á COVID-19. A presença deste tipo de conteúdo na proposta será 
considerada como violação de interesse público.  
 

K. (  ) Não estou suspenso ou impedido de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Telêmaco Borba, bem como punido com suspensão temporária de participar em 



licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do art. 155 c/c 

art. 150, inciso III da Lei Estadual nº 15.608/2007; 


