TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS
VENCEDOR DO CONCURSO
ANEXO II
Por este instrumento, eu______________________________________________________
portador do CPF de nº: __________________________ e RG de nº __________________
Residente e domiciliado na rua: _______________________________________________
Bairro: __________________________, Cidade_________________________, UF:_____.
Na condição de autor/compositor(a) e detentor (a) dos direitos autorais da composição
intitulada_________________________________________, devidamente inscrita no
Concurso para a escolha do Hino Oficial do CONAMI - 2018, concedo e transfiro
integralmente a titulo gratuito e por tempo indeterminado, os direitos de interpretação,
produção e arranjo da mesma à comissão organizadora do CONAMI - 2018, e realizadora
do concurso, podendo esta fazer uso livremente da referida obra/composição para
utilização, publicação, exposição, reprodução e distribuição, em território nacional ou
estrangeiro, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, licenciando-as para
inclusão em fonograma e/ou reprodução audiovisual, para gravação e distribuição gratuitas
de CDs, DVDs, coletâneas e demais suportes materiais, no Brasil e no exterior. A presente
cessão de direitos inclui ainda a utilização de seus nomes e imagens para fixação em obras
fotográficas e audiovisuais, licenciando, inclusive, o uso de imagem para transmissão e/ou
retransmissão por órgãos divulgadores, ou por qualquer outro meio factível, no Município,
no Brasil e no exterior, em número ilimitado de vezes, em circuito aberto e/ou fechado, sem
que disso seja devido qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer
natureza. O cedente declara que o conteúdo da obra cedida é de sua autoria, em colaboração
com os coautores acima mencionados (se houver), da qual assume qualquer
responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível impugnação da obra por parte
de terceiros. O cedente declara, ainda, sob sua integral responsabilidade, não existir
nenhuma proibição tácita, vinculada à divulgação da presente obra, de sua autoria, objeto
desta Cessão de Direitos, estando livre de quaisquer ônus impedimentos perante o
ordenamento
jurídico
brasileiro.
Blumenau
30
de
setembro
2017.
Assinatura(s) do Autor e (coautores):
Observação: Este documento deverá obrigatoriamente conter firma reconhecida em cartório
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