PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA DA CULTURA

ANEXO I
TERMO DE PARTICIPAÇÃO

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________,
CPF

nº

___________________________________,

domiciliado

no

endereço

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de
proposta para o Edital n.º 02/2021 para o edital de premiação para produção cultural de Pinturas
com a temática livre, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar
que:
1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital.
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz
relacionados à obra.
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117,
parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo.
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som
e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou
eletrônica e internet por tempo indeterminado.
6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo.
7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009.
8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos
documentos competentes.
9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta.
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição.

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021.

...................................................................................................
Assinatura do Proponente
Nome:
CPF:
RG:

