
 

 

ANEXO IV - TERMO FINAL DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DO PROJETO PRESTADO 

Pessoa Física - Pessoa Física – Trabalhadores /Trabalhadoras  

 
 

 

Eu,______________________________________________________ ,inscrito no CPF 

Nº_______________, responsável  pelo portfólio “  ______ ” ,   credenciado no Edital de 

chamamento público para Credenciamento  nº001 /2020,  do  Município  de  Inhaúma ,  

reconheço, sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser o legítimo titular dos direitos morais e 

patrimoniais do referido projeto credenciado, bem como possuir as devidas autorizações ou 

eventuais direitos autorais sobre mesmo.  

 

Através deste instrumento, concedo ao Município de Inhaúma , CNPJ  18.116.152/0001-10,  com 

sede  na Praça Expedicionário Claudovino Madaleno ,  nº25, Centro de Inhaúma , a licença de uso e 

imagem do portfólio acima credenciado que passa a ser de domínio público municipal, 

ficando disponível para consulta no Departamento Municipal e Cultura, situado na Rua 

Inhaúma Velha, n° 64, Bairro Inhaúma Velha, Inhaúma/MG,  bem como nas plataformas 

digitais da Prefeitura Municipal de Inhaúma /MG pelo tempo que o Município entender 

necessário. 

 
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 autorais e conexos. 

  
 

Assinatura Nome  
RG: 



 

 

ANEXO IV A  - TERMO FINAL DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DO PROJETO PRESTADO 

Pessoa Jurídica leglmente constituída     
 

 

Eu,______________________________________________________ ,inscrito no CPF 

Nº_______________, neste ato respresentando  , _________________ ( nome da pessoa 

jurídica ) , inscrita no CNPJ  sob o nº __________________, responsável  pelo portfólio “ 

 ______ ” ,   credenciado no Edital de chamamento público para Credenciamento  

nº 001 /2020,  do  Município  de  Inhaúma ,  reconheço, sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser 

o legítimo titular dos direitos morais e patrimoniais do referido projeto credenciado, bem 

como possuir as devidas autorizações ou eventuais direitos autorais sobre mesmo.  

 

Através deste instrumento, concedo ao Município de Inhaúma , CNPJ  18.116.152/0001-10,  com 

sede  na Praça Expedicionário Claudovino Madaleno ,  nº 25, Centro de Inhaúma , a licença de uso 

e imagem do portfólio acima credenciado que passa a ser de domínio público municipal, 

ficando disponível para consulta no Departamento Municipal e Cultura, situado na Rua 

Inhaúma Velha, n° 64, bairro Inhaúma Velha, Inhaúma/MG, bem como nas plataformas 

digitais da Prefeitura Municipal de Inhaúma /MG pelo tempo que o Município entender 

necessário. 

 
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 autorais e conexos. 

  
 

Assinatura Nome  
RG: 



 

 

ANEXO IV  B - TERMO FINAL DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DO PROJETO PRESTADO 

Pessoa Física  representando grupos e ou coletivos  
 

Eu,______________________________________________________ ,inscrito no CPF 

Nº_______________, neste ato respresentando  , _________________ ( nome do grupo ou 

coletivo ) ,  responsável  pelo portfólio “  ______ ” ,   credenciado no Edital de 

chamamento público para Credenciamento  nº001 /2020,  do  Município  de  Inhaúma ,  

reconheço, sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser o legítimo titular dos direitos morais e 

patrimoniais do referido projeto credenciado, bem como possuir as devidas autorizações ou 

eventuais direitos autorais sobre mesmo.  

 
 

Através deste instrumento, concedo ao Município de Inhaúma , CNPJ  18.116.152/0001-10,  com 

sede  na Praça Expedicionário Claudovino Madaleno ,  nº 25, Centro de Inhaúma , a licença de uso 

e imagem do portfólio acima credenciado que passa a ser de domínio público municipal, 

ficando disponível para consulta no Departamento Municipal e Cultura, situado na Rua 

Inhaúma Velha, n° 64, bairro Inhaúma Velha, Inhaúma/MG,  bem como nas plataformas 

digitais da Prefeitura Municipal de Inhaúma /MG pelo tempo que o Município entender 

necessário. 

 
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 autorais e conexos. 

 
 

Assinatura Nome  
RG: 
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