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CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI Nº 14.017/2020 – ALDIR BLANC 

EDITAL Nº 01/2020 

 

O MUNICÍPIO DE RIO AZUL-PR, CNPJ nº 75.963.256/0001-01, com sede na Rua Guilherme 

Pereira, nº 482, CEP, 84.560-000, Município Rio Azul-PR, comunica aos interessados que está 

procedendo o CHAMAMENTO PÚBLICO para a concessão de subsídio em parcela única para a  

manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitários com atuação no Município de Rio 

Azul-PR, que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social 

seguindo os regramentos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.489 de 17 de 

setembro de 2020 e regulamentada em nível municipal pelo Decreto nº 191, de 24 de novembro de 

2020 e demais exigências estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente chamamento público é a concessão de subsídio, em parcela única, para 

a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 

interrompidas por força das medidas de isolamento social. 

1.2. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir 

despesas realizadas com: 

I - custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e cultural se for o caso; 

II - despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet e telefonia; 

III - despesas com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 

IV - despesas com funcionários contratados pelo espaço cultural; 

V - outras despesas especificadas pelo beneficiário na ficha de inscrição. 

1.3. O Subsídio consistirá em valores de R$3.000,00 (três mil reais) a R$10.000,00 (dez mil 

reais) a serem pagos em parcela única conforme a soma dos comprovantes de despesas apresentados 

por ocasião da inscrição. 

1.4. Os interessados que não comprovem despesas que atinjam o valor da parcela mínima, 

equivalente R$3.000,00, serão excluídos do direito ao benefício. 

  

2. DO VALOR DISPONÍVEL PARA O SUBSÍDIO 

 

2.1. Será disponibilizado o valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) para a concessão de 

subsídios a agentes e instituições culturais, proveniente de recurso de transferência da União – Lei 

nº 14.017/2020 e constantes da seguinte dotação orçamentária: 

08    SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO E CULTURA 

08.002    DEPARTAMENTO DE CULTURA 

13.392.1301.2061                  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 

3.3.90.36.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

3841 01031    Ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural – Lei Federal nº 14.017/2020 
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08    SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO E CULTURA 

08.002    DEPARTAMENTO DE CULTURA 

13.392.1301.2061                  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 

3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

3841 01031    Ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural – Lei Federal nº 14.017/2020 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO 

 

3.1. O presente subsídio destina-se a instituições, espaços artísticos e culturais, microempresas e 

pequenas empresas culturais, cooperativas, organizações culturais comunitárias sediadas no 

Município de Rio Azul-PR ou gestor responsável, que tiveram as suas atividades interrompidas por 

força das medidas de isolamento social devido ao COVID-19 e que atendam aos seguintes 

requisitos: 

3.1.1. Comprovar a sua inscrição e respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes 

cadastros: 

a) Cadastros Estaduais de Cultura; 

b) Cadastro Municipal de Cultura; 

c) Cadastro Distrital de Cultura; 

d) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

e) Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura; 

f) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC); 

g) Sistema de Informações Cadastrais do artesanato Brasileiro (SICAB); 

h) Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como 

projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e 

quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Federal nº 14.017/2020. 

3.1.2. Enquadrar-se como espaços culturais compreendidos aqueles que sejam dedicados a realizar 

atividades artísticas e culturais no Município de Rio Azul, tais como: 

a) pontos e pontões de cultura; 

b) teatros independentes; 

c) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; 

d) circos; 

e) cineclubes; 

f) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

g) museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

h) bibliotecas comunitárias; 

i) espaços culturais em comunidades indígenas; 

j) centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

k) comunidades quilombolas; 

l) espaços de povos e comunidades tradicionais; 
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m) festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 

n) teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; 

o) livrarias, editoras e sebos; 

p) empresas de diversão e produção de espetáculos; 

q) estúdios de fotografia; 

r) produtoras de cinema e audiovisual; 

s) ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

t) galerias de arte e de fotografias; 

u) feiras de arte e de artesanato; 

v) espaços de apresentação musical; 

w) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

x) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas 

originárias, tradicionais e populares; 

y) outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros; aos quais se refere o art. 

7º, inciso I. 

3.1.3. Apresentar autodeclaração da qual conste informações sobre a interrupção de suas atividades 

durante a pandemia. 

3.1.4. Apresentar como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades 

destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de 

sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido 

com as Secretarias Municipais de Esporte, Recreação e Cultura e Secretaria Municipal de 

Educação. 

3.2. É vedada a concessão do subsídio a espaços culturais criados pela administração pública de 

qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a 

institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de 

espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos 

pelos serviços sociais do Sistema S. 

3.2.1. O subsídio somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o 

recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro referido 

no art. 7º, inciso I, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural. 

 

4. DA HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO 

 

4.1. Os agentes e instituições culturais que preencham as condições para recebimento do 

subsídio de que trata o item 3 deverão, para fins de habilitação ao recebimento do subsídio, 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição de que trata o Anexo I deste edital; 

b) Atos constitutivos registrados em cartório: estatuto ou contrato social atualizado, quando 

couber; 

c) Documento comprovando Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas – CNPJ, quando couber; 
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d) Documento comprobatório do porte da instituição se pessoa jurídica (ME, EPP, MEI, 

Cooperativa), quando couber; 

e) Cédula de identidade e CPF e representante legal da pessoa jurídica ou do coletivo sem 

personalidade jurídica; 

f) Termo de investidura no cargo do representante legal da pessoa jurídica, ou no caso de 

entidades privadas sem fins lucrativos, a Ata de eleição da assembleia, quando couber; 

g) Comprovante de que a pessoa jurídica ou o coletivo sem natureza jurídica funciona no 

endereço declarado; 

h) Cópia de documento comprobatório de inscrição e homologação em cadastro em que trata o 

§1º do Art. 7º da Lei nº 14.017/2020, excetuando o cadastro municipal que será verificado 

diretamente junta à Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação. 

i) Termo de compromisso de Prestação de Contas e Contrapartida – Anexo II deste Edital. 

j) Comprovantes de despesas no período de 20 de março de 2020 até a data de publicação do 

presente edital, dentre elas: 

I - custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e cultural se for o caso; 

II - despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet e telefonia; 

III - despesas com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 

IV - despesas com funcionários contratados pelo espaço cultural; 

V - outras despesas especificadas pelo beneficiário na ficha de inscrição. 

4.2. Nos casos em que o destinatário do subsídio seja um coletivo sem personalidade jurídica, o 

subsídio será destinado a uma pessoa física que pode ser ou não integrante do coletivo, constituída 

como representante mediante procuração particular, assinada pelos membros do grupo ou ata da 

assembleia do coletivo constituindo seu representante. 

4.3. No caso de que trata o item 4.2, o espaço cultural está dispensado da apresentação dos atos 

constitutivos registrados em cartório, documento comprovando o Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ e termo de investidura no cargo do representante legal da pessoa jurídica. 

 

5. DA AVALIAÇÃO, DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTS E 

INSTITUIÇÕES CULTURAIS 

 

5.1. A Comissão Municipal Gestora da Lei Aldir Blanc criada pelo Decreto nº 191/2020 será 

responsável por realizar a avaliação da habilitação dos agentes e instituições culturais, homologar 

aqueles que preencham os requisitos e divulgar as inscrições homologadas e classificar os 

beneficiários quanto ao valor do subsídio a ser percebido. 

5.2. O prazo para interposição de recurso em relação às inscrições homologadas e classificação 

dos beneficiários será de 03 dias úteis. O julgamento dos recursos e a divulgação das inscrições 

homologadas dar-se-á no prazo de 03 dias úteis. 

5.3. As inscrições homologadas serão classificadas nos termos do item 1.4 quanto ao valor do 

subsídio a ser percebido. 

5.4. Caso o número de inscrições seja superior ao recurso disponibilizado no edital, será dada 

preferência às instituições que: 

a) Tenham maior número de despesas comprovadas no período de 20 de março de 2020 até a 

data de publicação do presente edital. 

b) Tenham maior número de colaboradores/integrantes; 
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c) Tenham maior tempo de atuação no Município de Rio Azul; 

5.5. A listagem os agentes e instituições artísticas e culturais contempladas com o subsídio será 

divulgada no site Oficial do Município de Rio Azul-PR. 

 

6. DO REPASSE DO SUBSÍDIO 

 

6.1. O subsídio será repassado mediante depósito em conta bancária informado pelo agente ou 

instituição cultural na ficha de inscrição. 

6.2. A conta bancária deverá ser da instituição no caso de pessoa jurídica ou do representante do 

coletivo indicado em caso de inscrição por pessoa física. 

6.3. O repasse do subsídio somente será realizado após a assinatura do Termo de Compromisso pelo 

agente e instituições culturais no qual compromete-se com a apresentação de relatório final e 

implementação da contrapartida sob pena de devolução do subsídio recebido (Anexo II). 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E DO CUMPRIMENTO DA 

CONTRAPARTIDA 

7.1. O agente e a instituição artística ou cultural deverão apresentar Relatório Final da utilização do 

recurso ao Município de Rio Azul no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do 

subsídio em parcela única. 

7.2. O Relatório Final será avaliado pela Comissão Municipal Gestora da Lei Aldir Blanc. 

7.3. A contrapartida será implementada pelo agente e instituição artística e cultural conforme 

organização realizada com a Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Cultura e Secretaria 

municipal de Educação, com a emissão de uma Declaração de Implementação de Contrapartida a 

ser anexada no Relatório Final. 

7.4. Será dada publicidade e transparência à prestação de contas e implementação da contrapartida 

através do site oficial do Município de Rio Azul. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente da Prefeitura Municipal 

de Rio Azul, das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede da 

Prefeitura Municipal de Rio Azul, pelo telefone (42) 3463-1122 e na Secretaria Municipal, 

Esportes, Recreação e Cultura. 

8.2. Todos os atos deste Edital, inclusive esclarecimentos que forem prestados serão publicados no 

site do Município de Rio Azul, em espaço criado para a Lei nº 14.017/2020 – Aldir Blanc. 

 

Rio Azul-PR, 30 de novembro de 2020. 

 

RODRIGO SKALICZ SOLDA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
1. INSTITUIÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS – PESSOA JURÍDICA 

1.1. Número de inscrição no CNPJ  

1.2. Razão social   

1.3. Nome fantasia  

1.4. Endereço completo  

1.5. Telefone  

1.6. E-mail  

1.7. Link (site, blog, youtube, twitter, 

entre outros) 

 

1.8. Nome do responsável legal  

1.9. RG do responsável legal  

1.10. CPF do responsável legal  

1.11. Telefone (preferencialmente 

whatsapp) 

 

1.12. Informações bancárias para depósito 

do subsídio (em nome da instituição ou do 

responsável legal)  

 

OBS.: Anexar cópia do ato constitutivo (cópia do contrato social, ou do estatuto com a última alteração 

devidamente registrada em cartório, ou do registro comercial para empresa individual, ou do certificado de 

microempreendedor individual); cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, se for o caso; Cópia da 

Certidão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e comprovante de estar sediada no 

Município de Rio Azul (conta de luz, água ou documento equivalente). Do representante legal, anexar cópia do 

RG e CPF. 

2. ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS – SEM PERSONALIDADE JURÍDICA 

2.1. Nome do espaço cultural  

2.2. Endereço   

2.3. Telefone  

2.4. E-mail  

2.5. Link (site, blog, youtube, twitter, 

entre outros) 

 

2.6. Nome do responsável legal  

2.7. RG do responsável legal  

2.8. CPF do responsável legal  

2.9. Telefone (preferencialmente 

whatsapp) 

 

2.10. Informações bancárias para depósito 

do subsídio (em nome da instituição ou do 

responsável legal) 

 

OBS.: Anexar comprovante de estar sediada no Município de Rio Azul (conta de luz, água ou documento 

equivalente). Do representante legal, anexar cópia do RG e CPF. 

3. FUNCIONAMENTO E INSCRIÇÃO 

3.1. A quanto tempo o espaço está em 

funcionamento 

(   ) 02 a 05 anos 

(   ) 05 a 10 anos 

(   ) mais de 10 anos 

3.2. Em qual cadastro o espaço está ativo (   ) Cadastro Estadual de Cultura 

(   ) Cadastro Municipal de Cultura 

(   ) Cadastro Distrital de Cultura; 

(   ) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

(   ) Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura; 

(  ) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 

(SNIIC); 

(   ) Sistema de Informações Cadastrais do artesanato 

Brasileiro (SICAB); 

(   ) Outros cadastros referentes a atividades culturais 
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existentes na unidade da Federação, bem como projetos 

culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313 de 23 de 

dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Federal 

nº 14.017/2020 

3.3. Atividades artísticas e culturais 

desenvolvidas pelo espaço no Município de 

Rio Azul (selecionar até três opções) 

(   ) pontos e pontões de cultura; 

(   ) teatros independentes; 

( ) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, 

companhias e escolas de dança; 

(   ) circos; 

(   )  cineclubes; 

(  ) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição 

regionais; 

(   )  museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

(   ) bibliotecas comunitárias; 

(   ) espaços culturais em comunidades indígenas; 

(   ) centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

(   ) comunidades quilombolas; 

(   ) espaços de povos e comunidades tradicionais; 

(    ) festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e 

outras de caráter regional; 

(  ) teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 

realizadas em espaços públicos; 

(  ) livrarias, editoras e sebos; 

(  ) empresas de diversão e produção de espetáculos; 

(  ) estúdios de fotografia; 

(   ) produtoras de cinema e audiovisual; 

(   ) ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

(   ) galerias de arte e de fotografias; 

(   ) feiras de arte e de artesanato; 

(   ) espaços de apresentação musical; 

(   ) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

(   )espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, 

agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e 

populares; 

(   ) outros espaços e atividades artísticos e culturais validados 

nos cadastros; aos quais se refere o art. 7º, inciso I. 

4. PLANO DE APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO 

4.1. O subsídio poderá ser utilizado para o ressarcimento de despesas de manutenção da atividade turística 

e cultural desenvolvida, considerando as despesas realizadas no período de 20 de março/2020 a dezembro de 

2020. 

4.2. As despesas deverão estar em nome da instituição ou do coletivo/pessoa física beneficiária do subsídio. 

Em caso de imóvel locado/comodato em que as despesas estejam em nome do proprietário, apresentar o 

contrato ou instrumento que comprove a locação/comodato. Outras situações que possam surgir devem ser 

justificadas e passarão por avaliação da comissão 

4.3. Identificar em quais despesas o 

recurso será utilizado (anexar os 

comprovantes das despesas) 

(  ) custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e 

cultural 

(   ) despesas relativas ao consumo de energia elétrica 

(   ) despesas relativas ao consumo de água 

(   ) despesas relativas ao consumo de internet  

(   ) despesas relativas ao consumo de telefonia 

(   ) despesas com Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU); 

( ) despesas com funcionários contratados pelo espaço 

cultural; 

(   ) outras despesas do espaço Especifique: 
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5. CONTRAPARTIDA 

 

 

 

Mensuração da contrapartida em reais: R$ 

Metodologia utilizada para mensuração da 

contrapartida: 

 

6. TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO 

6.1. DECLARO que a Entidade/Coletivo 

tem finalidade cultural e teve suas atividades 

interrompidas em decorrência das medidas de 

isolamento social devido à pandemia COVID-

19, conforme dispõe o inciso II do Art. 2º da 

Lei nº 14.017/2020 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.2. DECLARO que o Espaço cultural 

não foi criado ou está vinculado à 

administração pública de qualquer esfera, 

conforme vedação prevista no Parágrafo 

único do Art. 8º da Lei nº 14.017/2020 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.3. DECLARO que o espaço cultural não 

está vinculado às fundações, institutos ou 

instituições  criados ou mantidos por grupos 

de empresas, conforme vedação prevista no 

Parágrafo único do Art. 8º da Lei nº 

14.017/2020 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.4. DECLARO  que o espaço cultural 

não é gerido pelos serviços sociais do Sistema 

S,  conforme vedação do Parágrafo único do 

Art. 8º da Lei nº 14.017/2020 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.5. DECLARO que sou responsável pela 

gestão do Espaço Cultural e que solicitei 

apenas este benefício de subsídio, em todo o 

território nacional, sem recebimento 

cumulativo, conforme vedação do §3º do Art. 

7º da Lei nº 14.017/2020 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.6. Estou ciente de que devo apresentar 

Relatório Final da utilização do recurso ao 

Município de Rio Azul no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias após o recebimento do subsídio 

em parcela única. 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.7. Estou ciente que deverei realizar 

contrapartida destinada, prioritariamente, a 

estudantes de escolas públicas e em espaços 

públicos da comunidade ao qual pertenço, de 

forma gratuita e pactuada com o Poder 

Público, conforme determina o Art. 9º da Lei 

nº 14.017/2020 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.8. Estou ciente e autorizo o acesso e uso 

dos meus dados para validação das 

informações apresentadas neste cadastro, bem 

como atestar o atendimento aos critérios para 

o recebimento do subsídio 

(   ) Sim         (   ) Não 

6.9. Estou ciente que, caso as informações 

e documentos por mim apresentados neste 

cadastro sejam legalmente falsos, responderei 

processo por ter incorrido em crimes previstos 

nos Artigos 171 e 299 do Decreto Lei nº 

2.848, de 07 de dezembro de 1940 (código 

Penal) e que estarei sujeito a sanções penais 

(   ) Sim         (   ) Não 
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sem prejuízo de medidas administrativas e 

outras. 
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ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL E  

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

 

Tendo em vista ser beneficiário do subsídio decorrente da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 

2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, alterado pelo 

Decreto nº 10.489 de 17 de setembro de 2020 e regulamentada em nível municipal pelo Decreto nº 

191, de 24 de novembro de 2020, mediante seleção realizada através do Edital de Chamamento 

nº01/2020, pelo Município de Rio Azul, assumo os seguintes compromissos: 

 

1. COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA 

 

1.1. Implementar a contrapartida específica na ficha de inscrição em consonância com o Art. 9º 

da Lei nº 14.017/2020, conforme organização das datas juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Cultura, a qual emitirá uma declaração 

de execução de contrapartida a ser anexada no Relatório Final. 

 

2. COMPROMISSO DE ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL 

 

2.1. Entregar o Relatório Final com a prestação de contas até 120 (cento e vinte) dias após o 

recebimento do subsídio em parcela única, nos termos do Art. 10 da Lei nº 14.017/2020, 

correspondente a R$ _____________________________________. 

 

3. DEVOLUÇÃO DO SUBSÍDIO 

 

3.1. Estou ciente da possibilidade de devolução do subsídio total ou parcialmente em caso de não 

implementação da contrapartida ou não apresentação do Relatório Final. 

3.2. A devolução poderá ocorrer mediante depósito em conta indicada pelo Município no prazo 

estipulado em Ofício ao beneficiário. 

Parágrafo único – Se o prazo estipulado para a devolução não for cumprido, o beneficiário será 

inscrito em débito junto ao Setor de Tributação. 

 

Após ler e estar de acordo, firmo o presente compromisso. 

 

Rio Azul-PR,___ de ______________ de 2020. 

 

Nome por extenso 

Entidade beneficiada 
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Assinatura 

 

 

 

 


