
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO

ANEXO II ( Somente para Modalidade Premiação)
MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM

Eu, ___________________________________________________,  portador  da  Cédula  de
Identidade nº _________________, inscrito(a) no CPF sob nº ________________, residente
à  Rua  _____________________________,  nº  _______,  na  cidade  de
____________________, AUTORIZO a  captação,  fixação,  edição  e  utilização  de  minhas
imagens e voz, para serem inseridas e utilizados nos meios de comunicação da Prefeitura
Municipal de Pedro Leopoldo /MG, com sede à Rua Cristiano Otoni, nº 555, Centro, Pedro
Leopoldo, MG, CEP 33600-000, para a veiculação em eventos e/ou na internet  e/ou outras
mídias de comunicação, podendo gravar, editar, reproduzir e difundir no Brasil  e exterior,
sem limitação de tempo ou de número de vezes, por intermédio de quaisquer meios de
comunicação  e  mídia  e  todos  os  materiais  institucionais  produzidos  pela Prefeitura
Municipal  de Pedro Leopoldo /MG,  com as imagens e os  sons captados por  ocasião da
minha inscrição no Edital para obtenção de recursos provenientes do Governo Federal, por
meio  da  LEI  FEDERAL  Nº  14.  017/2020 –  Lei  de  Emergência  Cultural  ALDIR  BLANC,  no
município, especificamente, mas não limitados, os sons e as imagens internas, externas, das
palestras por prazo indeterminado. 

RECONHEÇO expressamente que a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo /MG poderá, a
seu exclusivo critério, utilizar minhas imagens e sons captados livremente, bem como seus
trechos e/ou partes, podendo, exemplificativamente, adaptá-la para fins de composição de
qualquer  produto  ligado  à Prefeitura  Municipal  de  Pedro  Leopoldo  /MG,  exibi-la  e
comercializá-la ao público para promover ações de merchandising ou veicular propaganda,
disseminá-la através da internet e/ou telefonia, fixa e/ou móvel, para qualquer espécie de
utilização,  não  podendo  dar-Ihe  qualquer  outra  utilização  que  proporcione  à  Prefeitura
Municipal de Pedro Leopoldo /MG alguma espécie de vantagem econômica.  

AUTORIZO também, de livre e espontânea vontade, a cessão de direitos da veiculação das
imagens  e  sons,  pelo  que  concordo  em  não  receber  para  tanto  qualquer  tipo  de
remuneração, bem como declaro jamais reclamar a qualquer título acerca da utilização. 
DECLARO que a presente Autorização é concedida a título gratuito, universal,  em caráter
total,  definitivo,  irrevogável  e  irretratável,  abrangendo o uso das imagens,  sons  e vídeos
cedidos por mim, obrigando as partes por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título,
ficando eleito o foro da Comarca de Pedro Leopoldo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
deste Termo. 
DECLARO ainda  ter  recebido  o  presente  Termo,  lido  e  compreendido  seu  inteiro  teor,
anuindo com todos os seus termos. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que
AUTORIZO o uso acima descrito sem que nada haja a ser  reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem e voz ou a qualquer outro, e assino o presente.

Observação:  caso  sejam  usadas  imagens  ou  obras  fonográficas  de  terceiros,  caberá  ao
declarante providenciar a autorização junto aos órgãos competentes.

Pedro Leopoldo,_____ novembro de 2020.


