
DECLARAÇÕES GERAIS - PESSOA JURÍDICA  

A instituição _________________________________________________________________________________,  
CNPJ Nº ___________________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) __________________________, 
portador(a) do RG Nº _____________________, CPF Nº:___________________, proponente do projeto 
___________________________________________________________________________________________, 
venho declarar que me comprometo a: 

1 - obter as autorizações necessárias dos detentores de direitos autorais, fonomecânicos ou  conexos da 
propriedade do acervo, do imóvel ou de qualquer bem envolvido no projeto, cuja execução demande direito autoral 
ou patrimonial; 

2 - comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem ou que vierem a incidir sobre a 
execução do projeto; 

3 - responsabilizar-me por todas e quaisquer despesas, inclusive despesas de natureza previdenciária, fiscal, 
trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à 
execução do objeto do projeto; 

4 - responsabilizar-me pelos danos causados diretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto do projeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização, ou o 
acompanhamento da Fundação Catarinense de Cultura; e 

5 - responsabilizar-me, de pleno direito, pela segurança dos colaboradores quando da execução do objeto do 
projeto, devendo obedecer e fazer cumprir toda a legislação sobre prevenção de acidentes de trabalho e de 
segurança do trabalho; 

6 - limitar minha remuneração, como proponente, a serviços relacionados a até 2 (duas) atividades do projeto, 
limitadas a 15% (quinze por cento) do valor total, e do captador a 10% (dez por cento); 

7 -  utilizar nas equipes técnicas do projeto, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos humanos 
disponíveis no estado de Santa Catarina; e 

8 - responsabilizar-me pela verificação de meu e-mail e/ou conta do Prosas, periodicamente, a fim de responder, 
dentro do prazo estabelecido, à diligência ou solicitação de esclarecimentos, ciente que, caso perca o prazo, meu 
projeto será arquivado. 

Declaro que sou responsável pela utilização e sigilo do meu cadastro no sítio eletrônico.  

Declaro que tenho conhecimento das normas antifraude e anticorrupção previstas na legislação, entre as quais nas 
Leis n° 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis.  

Concordo com a Política de Privacidade, disponível no sítio eletrônico, que se aplica a este Edital. 

Declaro possuir poderes para autorizar que a Fundação Catarinense de Cultura e o Governo do Estado de Santa 
Catarina exibam ao público e reproduzam, nas peças gráficas ou materiais informativos, as informações e imagens 
de meu projeto, referentes ao Programa de Incentivo à Cultura (PIC); assim como as fotos dos profissionais 
envolvidos, para divulgação com fins publicitários ou educacionais.  

Declaro não ser servidor e colaborador da FCC, de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera 
federativa, ressalvada a exceção prevista no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 17.942, de 2020, assim como não 
ocupar cargos no Conselho Estadual de Cultura (CEC);  

Declaro não ser sócio na condição de representante legal, administrador e/ou diretor de contribuinte incentivador do 
projeto, extensível às coligadas ou controladas, bem como aos ascendentes, descendentes em primeiro grau e ao 
cônjuge ou companheiro do incentivador, do contribuinte ou do sócio de qualquer destes; 

Declaro não ser proponente de mais de um projeto concomitante para o PIC. Considera-se um mesmo proponente 
a pessoa física que também se constitua como tipos empresariais EI e EIRELI ou como sócio dirigente das demais 
pessoas jurídicas, ou ainda, as pessoas jurídicas que possuam sócios dirigentes em comum ou que participem do 
mesmo grupo. 

Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das informações e imagens para as 
finalidades citadas acima não decorrerá qualquer tipo de ônus para a Fundação Catarinense de Cultura e Governo 
do Estado de Santa Catarina, relativos ao pagamento de direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais. 

Declaro para os devidos fins que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados em minha inscrição 
são verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente que a 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=395380


falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da 
Lei, bem como pode ser enquadrada como litigância de má fé. 

Responsabilizo-me, sob as penas da Lei, que o conteúdo da proposta não fere ou é incompatível com a legislação 
brasileira vigente sob qualquer aspecto para fins de sua divulgação e publicação. 

Tenho ciência e concordo com todos os termos do PIC. 

Local, ________________________  

Data, _____/_____/_____ 

______________________________________________ 

Assinatura 

*Não serão aceitos documentos com assinatura fixada como imagem, nem recortada e colada. 


