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ANEXO A – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
Leis de incentivo: 

• Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet artigo 18 
• Lei Federal de Incentivo ao Esporte 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
As PROPOSTAS DE PROJETOS deverão ser apresentadas de acordo com disposto no Guia de Orientação 
Geral da chamada pública da frente CPFL JOVEM GERAÇÃO, disponível em www.institutocpfl.org.br  

 
*O preenchimento de todos os campos abaixo é obrigatório  

 
IDENTIFICAÇÃO 
Preencher a tabela abaixo com as informações solicitadas: 
 

1) PROPONENTE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Endereço completo:  
 

2) RESPONSÁVEL PELO PROJETO (pessoa que será responsável pelo contato)  
Nome:  
Cargo/Função:  
Celular (com DDD):  
E-mail:  
 

3) PROJETO  
- Dados do projeto 

Título do projeto (conforme aprovado em Lei):  
Nº do projeto (PRONAC/SLIE): 
Segmento Cultural / Manifestação Desportiva: 
Enquadramento (apenas projetos culturais): 
Descrição do projeto:  
Objetivo Geral e Específico (de acordo com o apresentado no órgão): 
Estado(s) e cidade(s) de realização:  
Período de Captação (Dt. Início e Dt. Final) 
Período de Execução (Dt. Início e Dt. Final): 
Edições anteriores (discorra sobre outras edições do projeto):  
O projeto tem conta bancária aberta:  
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Dados Bancários: 
 
- Público-alvo 

Perfil dos beneficiários diretos/alunos: 
Faixa etária: 
Sexo: 
Série Escolar: 
Quantidade total de beneficiários diretos/alunos: 
Custo por aluno (dividir o valor total do projeto pelo número total de beneficiados):  
Local de execução do projeto (se dentro de escola, ginásio, na ONG): 
Oferece alimentação (se sim, o que?): 
Oferece transporte (se sim, como): 
Oferece uniforme (se sim, o que?): 
Doação de instrumentos (se sim, quais): 
Outros: 
O projeto conta com métodos de monitoramento e avaliação das ações (se sim, descreva): 
 

4) PROPOSTA DE PATROCÍNIO  
Valor total do projeto:  
Valor solicitado ao Instituto CPFL:  
Recursos já captados (existem outras empresas que patrocinaram o projeto? se sim, quais empresas?):  
Sugestão de contrapartida para patrocinadores: 
Possui plano de acessibilidade: 

 
5) ANEXOS:  

a) Ata de eleição de dirigentes com data de validade vigente, se for o caso; 

b) Estatuto ou Contrato Social com data de validade vigente (última versão atualizada); 

c) RG e CPF do representante legal da organização; 

d) Cartão CNPJ em nome do proponente, em situação ativa, emitido há, no máximo, 3 (três) meses;  

e) Certificado de Regularidade do FGTS em nome do proponente, em situação regular, emitido há, no 
máximo, 3 (três) meses; 

f) Certidão Negativa de Débitos - CND Federal, em nome do proponente, emitida há, no máximo, 3 
(três) meses;  

g) Certidão Negativa de Débitos - CND Estadual, em nome do proponente, emitida há, no máximo, 3 
(três) meses;  

h) Certidão Negativa de Débitos - CND Municipal, em nome do proponente, emitida há, no máximo, 3 
(três) meses;  

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em nome do proponente, emitida há, no máximo, 
3 (três) meses; 
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j) Apresentação de trabalhos realizados pelo proponente que comprovem sua atuação de pelo menos 1 
(um) ano na área cultural, com a indicação, quando houver, de links de informações complementares 
disponíveis na internet (YouTube, Facebook, Instagram e/ou outras plataformas digitais);  

k) Ficha do projeto ou da proposta completa submetida ao órgão responsável contendo 
obrigatoriamente: Resumo do projeto, objetivo, justificativa, etapa de trabalho, ficha técnica e 
planilha orçamentária.  

l) Publicação no Diário Oficial da União (DOU) autorizando o projeto a captar recursos por meio do 
artigo 18 da Lei n. 8.313/91; Lei nº 11.438/06 / Lei 14.439/2022 

m) Termo de abertura da Conta Captação do Banco do Brasil. 
 
 

6) COMPLIANCE 
O proponente ou algum dos terceiros listados em seu projeto faz parte do quadro de funcionários ou 
acionistas da CPFL Energia? 
 
O proponente ou algum dos terceiros listados em seu projeto possuem relação de parentesco com algum 
colaborador do grupo CPFL Energia? 
 
O proponente ou algum dos terceiros listados em seu projeto é funcionário público, seja de esfera municipal, 
estadual ou federal? 
 
Considerando todas as pessoas envolvidas no seu projeto, você afirma que não há relações que gerem 
conflito de interesse? Por conflito de interesse entende-se: quando questões diversas (profissionais, 
financeiras, familiares, políticas ou pessoais) podem interferir no julgamento das pessoas ao exercerem suas 
ações dentro das organizações e projetos sociais, favorecendo ou facilitando qualquer etapa do processo em 
benefício próprio ou de alguém. 


