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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 

DESCRIÇÃO PERIODO

Inscrições Prazo de 10 dias após a

públicação do edital

Avaliação 14 a 15/12/2020

Publicação do Resultado de avaliação 17/12/2020

Prazo para recurso (online) 17/12 a 19/12/2020

Resultado Final e Homologação 20/12/2020

Assinatura de do Termo de recebimento do subsidio e compromisso

de realização das ações

21/12/2020

Pagamento 21 a 31/12/2020

Prestação de contas Até 120 dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL Nº 01/2020

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, por meio da Comissão
instituida pela Portaria 03/2020 da Secretaria Municipal de Educação,
torna público o presente Edital para a seleção 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,
para oferecimento de subsídio, instituído pela Lei Aldir Blanc de
Emergência Cultural - Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo federal nº 6, de 20 de março de 2020, decreto
Municipal nº 5.610 de 23 de novembro de 2020 e nas condições e
exigências estabelecidas neste Edital.
 
INSCRIÇÃO
As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas através do
endereço eletrônico: https://forms.gle/X7bTo4RX6xYN7wULA
exclusivamente online conforme calendário abaixo:
No Formulário de inscrição deverá conter todos os documentos
solicitados, digitalizados e anexado.
Não serão permitidas alterações de informações após a realização da
inscrição.
 

 
*Datas sujeitas a alterações
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OBJETO
Seleção de espaços culturais, que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social, concedendo
subsídio de acordo com critérios e valores estabelecidos no presente
instrumento.
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do presente edital os espaços culturais,
representados por pessoa física, microempresa, inclusive MEI e
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que sejam dedicados a realizar atividades
artísticas e culturais.
Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e
mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com
finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos,
tais como:
pontos e pontões de cultura;
teatros independentes;
escolas de música, capoeira e artes, 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
Os espaços culturais deverão comprovar que estão sediados ou
instalados e atuantes no município de Rio Branco do Sul e que tiveram
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as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento
social apresentando autodeclaração, conforme anexo II.
 
3.2.1. Considera-se para fins deste edital como interrupção das
atividades do proponente, a suspensão das ações presenciais
interrompidas por força das medidas de isolamento social, durante o
período de isolamento e calamidade decretado em função da pandemia
Covid19.
Os espaços culturais deverão indicar, o cadastro em que estiver
inscrito e juntar a respectiva homologação na documentação anexa a
inscrição, quando for o caso;
Autodeclaração, firmada pelo responsável legal da entidade que
pretende receber o subsídio, que terá a sua elegibilidade e
autenticidade analisada pela Secretaria Municipal de Cultura de Rio
Branco do Sul (Anexo I), conforme decreto nº.5.610 de 23 de
novembro de 2020 ou
Cadastro Estadual de Cultura;
Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
Cadastro Estadual 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 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 Aldir
Blanc de Emergência Cultural.
Os benefícios previstos neste edital somente serão concedidos para o
responsável pelo espaço cultural, indicado na inscrição, vedado o
recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em
mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço
cultural, conforme autodeclaração – Anexo II.
Não podem receber o subsídio, os 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.
 
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
O Requerimento de solicitação do subsidio será constituído por
preenchimento do Formulário de inscrição anexo III, e enviado no
endereço eletrônico https://forms.gle/X7bTo4RX6xYN7wULA
 
PESSOA FÍSICA:
Declaração designando o responsável por sua representação neste
edital. – Anexo I.
Cópia do RG e CPF do representante indicado,
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Impacto decorrente da pandemia (receita) Pontuação

Perda de receita de até 30% 5

Perda de receita de até 70% 10

Perda de receita de 100% 15

Custo operacional (aluguel,água, luz, IPTU, folha) Pontuação

Até R$ 4.000,00 mês 5

Até R$ 8.000,00 mês 10

Cópia do comprovante de cadastro do espaço cultural, conforme item
3.3.
Portifólio comprovando as atividades artísticas e culturais nos últimos
24 (vinte e quatro) meses, anteriores a pandemia, ou seja, março de
2018 a março de 2020, onde poderão ser incluídas publicações em
jornais, revistas ou periódicos; programação cultural, cartaz, flyers ou
folder, certificado de participação em eventos ou festivais, certificados
de prêmio artístico, onde o nome do espaço cultural ou artístico esteja
expresso. Não serão consideradas fotografias sem identificação.
 
PESSOA JURÍDICA:
Ato constitutivo e suas alterações (atualizado) ou Certificado da
Condição de MEI.
CNPJ
Ato de nomeação do representante legal, se for o caso
Cópia do RG e CPF do representante legal da empresa
Cópia do comprovante de cadastro do espaço cultural, conforme item
3.3.
Portifólio comprovando as atividades artísticas e culturais nos últimos
24 (vinte e quatro) meses, anteriores a pandemia, ou seja, março de
2018 a março de 2020, onde poderão ser incluídas publicações em
jornais, revistas ou periódicos; programação cultural, cartaz, flyers ou
folder, certificado de participação em eventos ou festivais, certificados
de prêmio artístico, onde o nome do espaço cultural ou artístico esteja
expresso. Não serão consideradas fotografias sem identificação do
grupo.
Número de participantes do espaço
Receitas dos últimos 3 meses antes da pandemia
Verifique se o arquivo está legível e sem emendas ou rasuras, pois não
serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis, podendo inabilitar o
proponente.
Não será aceita qualquer complementação, modificação ou
substituição de documentos após o prazo previsto no edital e a falta de
qualquer dos documentos acarretará a inabilitação do proponente.
Outros documentos poderão ser solicitados durante o processo.
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
De acordo com os documentos e informações apresentadas, os espaços
culturais serão classificados obedecendo a pontuação obtida nos
requisitos descritos abaixo:
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Acima de R$ 11.000,00 mês 15

Número de alunos atendidos pelo espaço Pontuação

0 a 24 alunos 5

25 a 50 anunos 10

Acima de 50 alunos 15

Valor Pontuação

R$3.000,00 Até 15 pontos

R$5.000,00 De 20 a 30 pontos

R$10.000,00 Acima de 35 pontos.

 
CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO
Os proponentes serão classificados pela pontuação que determina o
valor do subsidio a ser concedido:
 

 
A Comissão de Avaliação designada para avaliação da concessão do
subsidio poderá solicitar informações e/ou documentos
complementares para esclarecer eventuais inconformidades do
requerimento do benefício e seus anexos, durante o processo de
avaliação.
Os documentos originais deverão permanecer à disposição sempre que
solicitado para comprovação de sua veracidade.
Serão desclassificados os proponentes que não comprovarem a
realização de atividades artísticas culturais nos 24 (vinte e quatro)
meses anteriores a pandemia. Considerando o Decreto Legislativo nº
6/2020, o período a ser considerado é de 20/03/2018 a 20/03/2020.
A falta de qualquer dos documentos poderá acarretar a inabilitação do
proponente ou comprometer sua classificação.
A concessão dos subsídios objeto deste edital está condicionada ao
valor total de recursos disponibilizado no Plano de Ação em
atendimento ao inciso II, do artigo 2º, da Lei 14.017 de 29/06/2020.
 
DOS RECURSOS
7.1 O interessado poderá recorrer da análise e classificação
apresentando suas razões por escrito e encaminhar para o endereço
eletronico culturariobrancodosul@gmail.com conforme cronograma
deste edital:
o recurso limitar-se-á a questões de documentação exigida e
pontuação obtida;
o recurso pode ser apresentado somente pelo próprio interessado ou
seu representante legalmente habilitado.
 
Serão analisados somente os recursos tempestivos, motivados e não
protelatórios e não será aceita a juntada de novos documentos.
 
DA HOMOLOGAÇÃO
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Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos, o
resultado final do processo de subsidio será divulgado nas redes
sociais da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul..
Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital e
respectivos anexos terão suas propostas acatadas pela Comissão de
Avaliação.
Todos os proponentes homologados serão considerados habilitados ao
recebimento dos recursos e a concessão do subsidio será autorizada de
acordo com a classificação e pontuação obtida, por ordem
decrescente; sendo limitada ao valor total do recurso disponibilizado
no Plano de Ação aprovado.
 
PAGAMENTO, CONTRAPARTIDA E PRESTAÇÃO DE
CONTAS
9.1 O subsídio mensal previsto na lei nº 14.017/2020 terá valor
mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$10.000,00
(dez mil reais), em três parcelas.
9.2 A previsão é que os espaços sejam beneficiados com o subsídio de
acordo com os critérios estabelecidos, sendo o montante destinado de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
9.3 O Valor será pago em parcela única de acordo a pontuação e
classificação.
9.4 O valor do subsidio serão distribuídos conforme o número de
espaços habilitados, pontuação e classificação.
9.5 Não havendo um número considerado de espaços habilitados para
preenchimento das devidas faixas de valores, o recurso das mesmas
será redistribuído.
9.6 A programação do recurso poderá ser alterada caso o número de
inscritos e habilitados supere a estimativa, assim como poderá ser
direcionado para o inciso III da Lei 14.017/2020 caso seja inferior ao
estimado
9.7 O valor do subsídio repassado deverá ser utilizado integralmente
para o pagamento de despesas de manutenção do Espaço Cultural e
suas atividades artísticas e culturais.
9.8 Na ocorrência de desvio de finalidade do objeto deste Edital, o
contemplado obriga-se a devolver integralmente os recursos
recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em
que se realizar a respectiva quitação.
Os subsídios serão concedidos em conta corrente do
proponente/requerente, em parcela única, após a homologação.
A contrapartida proposta deverá ser obrigatoriamente de classificação
livre.
A contrapartida proposta e homologada com o requerimento do
subsidio deverá ser cumprida conforme cronograma estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Cultura.
O prazo para prestação de contas obrigatória do subsidio recebido será
de até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do mesmo, estando
seu responsável sujeito as penalidades legais no caso de
descumprimento.
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A prestação de contas dos recursos do subsidio recebido deverá
comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para gastos relativos à
manutenção da atividade cultural do beneficiário:
Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário
poderão incluir as seguintes despesas:
internet;
transporte;
aluguel;
telefone;
consumo de água e luz; e
outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do
beneficiário.
– As despesas deverão ser comprovadas por documentos fiscais
emitidos em nome do beneficiário, pessoa física ou jurídica.
 
DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Após homologação das propostas caso não haja selecionados
suficientes e houver sobra de recursos, os valores destinado a esse
edital serão automaticamente repassados ao subsídio III que trata a lei
Aldir Blanc, defida no decreto municipal n°5.610 de 23 de novembro
de 2010.
Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de
Avaliação , não cabendo quaisquer recursos contra as suas decisões.
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, em hipótese alguma,
pelos atos, contratos ou compromissos de natureza comercial,
financeira, trabalhista ou outra, assumidos diretamente pelo
selecionado com terceiros.
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul não se responsabilizará
por eventuais falhas ou congestionamentos no sistema de inscrição
online ou por erros no preenchimento do formulário eletrônico e
recomenda que a inscrição seja feita com antecedência em relação ao
prazo final.
Dúvidas e pedidos de informações referentes ao edital deverão ser
encaminhado para o email culturariobrancodosul@gmail.com .
O ato da inscrição implicará na sujeição dos interessados às normas e
condições estabelecidas neste edital.
 
Fica eleito o foro de Rio Branco do Sul (PR), como competente para
dirimir eventuais dúvidas a respeito da interpretação e aplicação do
presente Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
 
Rio Branco do Sul, 03 de dezembro de 2020
 
COMISSÃO AVALIADORA
Portaria nº 03/2020 - SEMED
 
ANEXO I
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MODELO DE AUTODECLARAÇÃO – RESPONSÁVEL PELO
ESPAÇO CULTURAL
Considerando o espaço cultural como o espaço organizado e mantido
por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais,
organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade
cultural, coletivos culturais não formalizados e instituições culturais,
com ou sem fins lucrativos, dedicado a realizar atividades artísticas e
culturais no município de Rio Branco do Sul, de acordo com o art. 8º
da Lei Federal nº 14.017, de 2020 (Aldir Blanc);
Considerando que o espaço cultural, pelo qual respondo como
Representante ou Responsável Legal, preenche e comprova todas as
exigências descritas na Lei Federal nº 14.017, de 2020 (Aldir Blanc)
para acessar o Subsídio mensal mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com critérios
estabelecidos pelo gestor de cultura de Rio Branco do Sul, destinados
ao setor cultural no estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
Considerando que o espaço cultural, no qual respondo como
Representante ou Responsável Legal, está inscrito, em, pelo menos,
um dos cadastros previstos no art. 7º da Lei Federal nº 14.017, de
2020 (Aldir Blanc), conforme autodeclaração, firmada pelo
responsável legal da entidade que pretende receber o subsídio, que
terá a sua elegibilidade e autenticidade analisada pela Secretaria
Municipal de Cultura de Rio Branco do Sul;
Considerando que tenho conhecimento, como Representante ou
Responsável Legal pela gestão do espaço cultural, que é vedado o
recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em
mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço
cultural, conforme disposto no art. 7º, § 3º da Lei Federal nº 14.017,
de 2020 (Aldir Blanc);
Considerando que o espaço cultural, no qual respondo como
Representante ou Responsável Legal, não é criado pela administração
pública de qualquer esfera ou vinculado a ela, nem vinculado 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, conforme disposto no art. 8º,
parágrafo único da Lei Federal 14.017, de 2020 (Aldir Blanc);
Considerando que tenho conhecimento, como Representante ou
Responsável Legal, da obrigação do espaço cultural, sendo
beneficiário do subsídio, que devo garantir como contrapartida, a
realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de
escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da comunidade,
de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e
planejamento definido com o gestor de cultura de Rio Branco do Sul
conforme disposto no art. 9º, da Lei Federal 14.017/2020 (Aldir
Blanc);
Considerando que tenho conhecimento, como Representante ou
Responsável Legal, da obrigação do Espaço Cultural e artístico, sendo
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beneficiário do subsídio, do dever de apresentar prestação de contas
referente ao uso do benefício para a Secretaria de Cultura, de Rio
Branco do Sul em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do
subsídio, conforme disposto no art. 10, da Lei Federal14.017, de 2020
(Aldir Blanc); e
Considerando, ainda, as disposições do Decreto Federal nº 10.464, de
2020 e as disposições do Decreto Municipal nº 5.610, 19 de novembro
de 2020;
Eu, ______________, portador do CPF nº ___________ e RG
__________, declaro ser representante legal do espaço Cultural
__________ e comprometo-me a seguir todas as considerações acima
citadas.
 
Rio Branco do Sul, em ...., de ................................. de 2020. 
_____________________
(assinatura do Representante ou Responsável Legal do Espaço
Cultural)
 
ANEXO II
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL
Considerando o espaço cultural como o espaço organizado e mantido
por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais,
organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade
cultural, coletivos culturais não formalizados e instituições culturais,
com ou sem fins lucrativos, dedicado a realizar atividades artísticas e
culturais no município de Rio Branco do Sul, de acordo com o
disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.017, de 2020 (Aldir Blanc):
“Art. 8ºCompreendem-se como espaços culturais todos aqueles
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade
civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com
ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades
artísticas e culturais, tais como:
I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios,
companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição
regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras
de caráter regional;
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XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais
realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda,designe artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base
comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais
e populares;
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados
nos cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei.”
 
Eu, ______________, portador do CPF nº ____________ e RG
__________, declaro que segundo o artigo 8º da Lei Federal
14.017/2020, o espaço a qual pertenço caracteriza-se como
_____________
Localizado na rua_________ nº ___ Bairro ____________ no
Município de Rio Branco do Sul-Pr. Funcionando desde
______________, oferecendo os seguintes trabalhos:
________________
 
Descrever suscintamente sobre o trabalho realizado no espaço:
___________
Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração,
estarei sujeito a penalidades legais.
 
Rio Branco do Sul, ...., de ................................. de 2020. 
____________________
(assinatura do Representante ou Responsável Legal do Espaço
Cultural)
 
Confirmação da legitimidade do espaço pelos representantes da
Secretaria Municipal de Cultura.
 
Assinatura, Nome e função do Representante: _____________
Assinatura, Nome e função do Representante: _____________
Assinatura, Nome e função do Representante: ____________
 
Anexo III
FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO CONJUNTA
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e a Secretaria de
Cultura, Edital de chamamento público EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO, INCISO II – LEI ALDIR BLANC –
Pelo presente, venho solicitar a inscrição para o processo de
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1. DADOS CADASTRAIS (Pessoa Jurídica – quando houver)

EMPRESA/INSTITUIÇÃO: CNPJ:

Endereço:

UF: CEP: Telefone: ( )

EMAIL  

2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL (Pessoa Física)

Nome:

Nº RG: Nº CPF:

Endereço: Telefone:

E-mail: Whatsapp:

CONTA BANCÁRIA:

AREA DE ATUAÇÃO:

Nome Artístico:

Número de Integrantes:

   

seleção nos termos do Edital. Para tanto anexo todos os
documentos exigidos no referido Edital, declarando, sob as penas
da lei, o que segue:
Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital; que
estou ciente de que a ausência de quaisquer dos documentos ou a
presença de irregularidades nos mesmos implicará na minha
desclassificação da seleção; que estou ciente de que a seleção da
minha proposta não gera direito à contratação, a qual estará
condicionada à conveniência e oportunidade da Secretaria de Cultura.
 

Declaro ainda que:
Declaro que não existem fatos que impeçam a minha participação
neste processo de seleção; me comprometo, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul,
qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a minha
contratação;
Não estou suspenso ou impedido de licitar com a Prefeitura Municipal
de Rio Branco do Sul, 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;
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.
Por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei e
confirmo a veracidade das informações declaradas. 
______________
Assinatura do proponente
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Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva

Código Identificador:F1AED156

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 04/12/2020. Edição 2152 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


