
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CREDENCIAMENTO Nº 02/2020

Anexo VI - Modelo de Declaração de Obra Autoral

Processo SEI Nº: PMC.2020.00040071- 42

Credenciamento nº: 02/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

Se Pessoa Física

Eu __________________________________, inscrito no CPF nº _______________________,

RG  nº  ________________________________________,  residente  à  rua/avenida

_______________________,  nº  ___________________,  bairro  __________________,

complemento __________________________, no município de Campinas, estado de São Paulo,

Se Pessoa Jurídica - MEI

Eu __________________________________, inscrito no CPF nº _______________________,

RG  nº  ________________________________________,  residente  à  rua/avenida

_______________________,  nº  ___________________,  bairro  __________________,

complemento __________________________, no município de Campinas, estado de São Paulo,

proprietário  da  empresa  _________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº

___________________,  com  sede  à  rua/avenida  _______________________,  nº

___________________,  bairro  __________________,  complemento

__________________________, no município de Campinas, estado de São Paulo,

considerando  os  direitos  assegurados  aos  autores  de  obras  literárias,  artísticas  e  científicas

insculpidos nos incisos XXVII e  XXVIII do art.  5º da Constituição Federal,  bem como nos

termos da Lei Federal n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, pelo presente termo e sob as penas

da lei, declaro e reconheço ser o autor e único titular dos direitos morais e patrimoniais de autor

da(s) obra(s) _______________, ________________ e ______________, constante(s) no vídeo

________________________________  (nome  dos  vídeo)  proposto  no  Credenciamento  nº

02/2020,  da Secretaria  Municipal  de Cultura  do Município  de Campinas  e,  por conseguinte,

autorizo o Município de Campinas a veiculá-la(s) e utilizá-la(s) no canal on line Cultura Abraça
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm


Campinas, da Secretaria Municipal de Cultura. Autorizo, ainda, a divulgação e publicidade nos

diversos meios de comunicação, com fins meramente institucionais. Autorizo, finalmente, que o

uso de minha(s) obra(s) seja feito gratuitamente, sem nenhum ônus ao Município de Campinas,

pelo período de 6 (seis) meses a contar da data de divulgação no canal on line Cultura Abraça

Campinas. Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos

conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro.

Campinas, __ de __________ de 2020

Nome e assinatura do(a) Credenciado(a)
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