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ANEXO II 

Requerimento de Subsídio Mensal para Espaços Culturais 

Lei Aldir Blanc 

 

Pelo presente, o ESPAÇO/ORGANIZAÇÃO CULTURAL abaixo qualificado vem requer o 

subsídio mensal para sua manutenção, nos termos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 

junho de 2020. 

 

Nome do Espaço: 

_______________________________________________________________ 

Razão Social: 

_______________________________________________________________ 

CNPJ (se houver): 

_______________________________________________________________ 

 

Endereço do Espaço: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Principal área cultural de atuação: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Resumo das atividades culturais desenvolvidas no espaço de janeiro de 2019 até 

março de 2020: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Informe o valor dos gastos mensais despendidos com a manutenção do espaço: 

_______________________________________________________________ 

 

Nome do Representante Legal: 

_______________________________________________________________ 

CPF:_______________________________________________________________ 

Data de Nasc.:__________________________________________________________ 

 

Endereço:______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Dados Bancários do Espaço Cultural ou do Representante Legal: (Informar nome do 

banco, número da agência e da conta e informar} o tipo de conta - poupança ou 

corrente.) 

Banco : ___________________________ 

Agência:___________________________ 

Conta Corrente: _________________________________ 

Ou Conta Poupança: _____________________________ 
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O Espaço cultural declara que: aceita mais de uma resposta 

(    ) Possui inscrição validada e homologada em um dos cadastros oficial referenciado 

na Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (federal, estadual ou municipal);  

(    ) Teve as atividades interrompidas pela pandemia; 

(    ) Desenvolvia atividades culturais até a data de 17 de março/2020;  

(    ) O signatário deste requerimento é o representante legal ou gestor responsável 

pelo espaço cultural requerente;  

( X  ) O gestor responsável pelo espaço cultural inscrito não recebe ou não receberá 

outro benefício desta mesma natureza, ainda que seja responsável por outro espaço 

cultural;  

(    ) O espaço não foi criado pela administração pública, não é vinculado a fundações, 

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

de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais, bem 

como não é gerido pelos serviços sociais do Sistema S;  

(    ) Preenche os requisitos da Lei 14.017, de 29 de junho de 2020; 

(    ) Declaro serem verdadeiras as informações por mim prestadas e que estou ciente 

das condições estabelecidas na Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto nº 

10.464, de 17 de agosto de 2020 e no Decreto Municipal nº 623 de 11 de dezembro de 

2020. 

 

Uruçuca, BA ___________________________________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 


