
DECLARAÇÃO DE APTIDÃO.  
(Copia, editar, assinar, salvar em PDF, inserir em Anexo Obrigatório). 
 
 
Eu, ______________________ , RG .................., CPF..................... casado ou solteiro, residente e domiciliado à Rua 
............................... , declaro para os fins específicos desta PORTARIA DO MECENATO e para os demais fins de 
direito, que estou apto a participar deste certame. 
Estou ciente dos meus direitos, deveres e procedimentos definidos pelos atos normativos que regem a PORTARIA DO 
MECENATO nº 131, de 03/11/2016, zelando pela observância das suas determinações. 
Declaro que as informações e documentos apresentados neste projeto são de minha inteira responsabilidade, sendo a 
expressão da verdade. 
Declaro que, caso venha a ser selecionado, realizarei o objeto do projeto conforme pactuado no plano de trabalho 
especificado dentro do projeto cultural, sendo através da: contrapartida social, estratégia da ação e orçamento. 
  
Declaro que não me enquadro no quadro de vedações expressas no § 1º do Art. 2 e seus subitens expressos na 
presente PORTARIA, não sendo servidor comissionado ou gratificado, tão pouco parente ascendente ou descendente 
de servidor comissionado; não sou membro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, não sou agente político em 
nenhuma esfera de governo, sou munícipe Joinvilense ou, sou servidor de carreira, todavia não sou proponente direto 
do projeto cultural. 
  
Autorizo, a publicação e divulgação pelo SIMDEC/FCJ/MUNICÍPIO DE JOINVILLE, em conformidade com a Lei nº 
5.372 de 16.12.2005, e o Decreto nº 12.839 de 17.03.2006, para fins não comerciais, dos materiais apresentados 
(músicas, textos, fotografias, vídeos, entre outros), sem quaisquer ônus, inclusive em universidades, escolas, 
seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no Brasil e no exterior. 
  
Autorizo o SIMDEC/FCJ/MUNICÍPIO DE JOINVILLE a publicar e divulgar, os conteúdos desta inscrição, sem quaisquer 
ônus, inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no Brasil e no 
exterior. 
  
Declaro que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos apresentados cujos 
direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 
  
Declaro que ao inscrever-me na PORTARIA DO MECENATO tenho consciência de minha identidade e me autodeclaro 
munícipe Joinvilense, nos termos deste edital, e sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Código Penal 
brasileiro, que trata de falsidade ideológica, e ainda de acordo com o Art. 39, do Decreto nº 12.839 de 17.03.2006, 
residente e domiciliado em Joinville. 
  
Declaro que tenho conhecimento de que ao inscrever-se na categoria audiovisual, e caso minha iniciativa seja 
selecionada, cederei os direitos de exibição do trailer ao SIMDEC/FCJ/MUNICÍPIO DE JLLE, conforme descrito abaixo: 
  
a)      o direito de exibição da obra, em caráter não-exclusivo e de forma não-onerosa, em programas e políticas 
públicas do Governo Municipal; 
b)     o direito de reprodução do trailer do filme/obra, em caráter não-exclusivo e de forma não-onerosa, em meios de 
veiculação de conteúdos audiovisuais da FCJ/ PMJ; 
c)     o direito de exibição do trailer do filme/obra, em caráter não-exclusivo e de forma não-onerosa, para portais da 
FCJ/PMJ na internet, redes sociais “facebook” dentre outros, fomentados, geridos e/ou administrados pela Fundação 
Cultural de Joinville e ou Prefeitura Municipal de Joinville através da SECOM. 
d)     o direito de exibição do filme/obra por inteiro dar-se-á após o período de 3 anos,  ou em prazo inferior ambos com 
anuência do diretor do filme/obra ou do proponente cultural.   
  
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total responsabilidade pela veracidade das 
informações e pelos documentos apresentados cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 
  

__________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo projeto cultural 

Nome:................................................. 
CPF: .......................... 

Joinville, ........... de novembro de 2016. 
 


