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ANEXO I 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CORONEL 

PACHECO-MG 

CADASTRO PESSOA JURÍDICA – ESPAÇOS CULTURAIS 

Para fins do inciso II do Art. 2º da lei Federal nº 14.017/2020  

CADASTRO PJ  Nº   

RAZAÇÃO SOCIAL: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

E-mail: 

Endereço: 

 

Telefone(s): 

A organização é:  

(   ) Com fins lucrativos - MEI, ME OU EPP                  (   ) Sem fins lucrativos 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

RG:                                                            CPF: 

Endereço: 

 

E-mail: 

Telefone(s): 

É RESPONSÁVEL POR MAIS DE UM ESPAÇO CULTURAL?  

 NÃO    

 SIM,_________________________________________________________ 
                                (nome do estabelecimento) 

O ESPAÇO CULTURAL É CARACTERIZADO COMO: 

 pontos e pontões de cultura; 

 teatros independentes; 

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

 circos; 

 cineclubes; 
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 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 da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. 

Nº DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELO ESPAÇO CULTURAL EM  REGIME CLT: 

 

Nº DE PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAIS CONTRATADOS PELO ESPAÇO 

CULTURAL (FREE-LANCERS) : 

 

SITUAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL: 

 Com atividades paralisadas, interrompidas 

 Com atividades canceladas 

 Com funcionamento reduzido 
 

O ESPAÇO CULTURAL POSSUI CONTRATOS/PARCERIAS ATIVAS COM A 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 

 Sim, possuo contrato/parceria com recebimentos normais e/ou reduzidos 

 Sim, no entanto as atividades foram paralisadas/interrompidas e os pagamentos 
suspensos 

 Não 
 

ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:  

- Alvará de funcionamento e localização 

- Estatuto ou equivalente 
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- Documentos (RG e CPF) do representante legal. 

- Fotos ou publicações das atividades artística que são desenvolvidas no espaço cultural  

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA 

Ao concordar e submeter o presente cadastro para análise e homologação, declaro estar 

ciente que: 

I. O presente cadastro tem por objetivo compor um banco de dados de espaços 
culturais, para as finalidades previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020; 

II. A realização deste cadastro não criará vínculo ou obrigação de contratação, 
repasse, ou quaisquer outras ações que venham onerar o Executivo Municipal;  

III. As informações e documentação anexada a este cadastro será conferida e 
quaisquer inconsistências ou falta de documentos obrigatórios poderá ensejar a não 
homologação do cadastro; 

IV. Inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita em 
documento, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante é crime passível de pena de reclusão, nos termos do art. 
299 do Código Penal. 
 

(    ) Aceito e concordo 

Data: _____________ 

 

         Assintatura: ____________________________ 

Nome do Representante: __________________________________ 

         CPF: _______________________    

HOMOLOGAÇÃO PELO SETOR CULTURAL  

 

Data: _________________ 

Assinatura: ______________________ 

Carimbo: 

 

 

 


