
 
                                    

 
 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTO 
 

 

 

ANEXO  III 

 
DECLARAÇÃO DE RENDA  

 
Eu, ____________________________________________________________________, po r-

tador (a) do CPF nº____________________e RG nº ___________________residente e domici-

liado na________________________________________________________, declaro para os 

devidos fins e sob pena da lei, que exerço atividades como:  

 
(  ) AUTÔNOMO(A), no ramo de __________________________________, sem vínculo em-
pregatício e que minha renda média mensal nos últimos três meses foi de R$_____________.  
 
(   ) COMERCIANTE, no ramo de _________________________, sem vínculo empregatício e 
que minha renda média mensal nos últimos três meses foi de R$____________.  
 
(   ) TRABALHADOR(A) INFORMAL, no ramo de _____________________________sem vín-
culo empregatício e que minha renda média mensal nos últimos três meses foi de 
R$__________. 
 
(  ) PROFISSIONAL LIBERAL, no ramo de ____________________, sem vínculo empregatício 
e que minha renda média mensal nos últimos três meses foi de R$_______________.  
 
(  ) TRABALHADOR(A) RURAL, no ramo de__________________________________, sem 
vínculo empregatício e que minha renda média mensal nos últimos três meses foi de 
R$__________. 
 
(  ) EMPRESÁRIO, no ramo de _________________________, sem vínculo empregatício e que 
minha renda média mensal os últimos três meses foi de R$___________. 

 
Declaro também estar ciente de todas as informações contidas no Edital 03/2020 e de  

meus direitos e deveres nele contido, bem como declaro que as informações contidas neste 
estudo são verídicas, sendo que, tenho consciência da falta que possa estar cometendo caso 
infrínja o artigo 299 do Código Penal (Crime de Falsidade Ideológica) transcrito abaixo:  

 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração de que dele devia cons-

tar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim  
de  prejudicar  direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente  relevante. 

 
Pontes e Lacerda- MT,_____/____/2020. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do (a) declarante 
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