
 
 

PROJETO JUVENTUDES EMERGENCIAL 

ANEXO 07 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 

PRODUÇÃO  (Obrigatório ao Eixo 2) 

 

Pelo presente instrumento, eu, __________________________________, portador(a) de RG nº. 

_____________________, inscrito(a) sob o CPF nº. ________________, por ora AUTORIZANTE, 

residente à____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

representante do Coletivo ________________, responsável legal pelo projeto intitulado 

________________________________________________, consinto o GOVERNO DO Estado do 

Espírito Santo, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS – SEDH órgão 

da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.217.366/0001-48, 

com sede a Rua Sete de Setembro, Palácio Fonte Grande, Centro, Vitória – Espírito Santo, por 

ora AUTORIZADA, a exibir e divulgar os produtos elencados no supracitado projeto pelo período 

de três meses, em cronograma estabelecido conjuntamente. 

A AUTORIZANTE afirma ter ciência de que os produtos divulgados por meio do Projeto 

apresentado comporão programação própria em canais oficiais do governo do estado, em data 

e horário a serem definidos pela SEDH em cooperação com o autorizante e que a(s) obra(s) 

deverá(ão) ser arquivada(s) pelo período de 7 (sete) anos, assim como disponibilizadas ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), para fins de comprovação de sua execução. 

A AUTORIZANTE declara estar legalmente autorizada a licenciar os direitos de uso de imagem e 

exibição ora cedidos, pelo que assume toda e qualquer responsabilidade sobre a utilização da(s) 

obra(s) objeto destes termos, que ficam autorizados a serem divulgados também em seus canais 

pessoais.  

Isenta-se a AUTORIZADA de quaisquer reclamações, de terceiros em geral, relativas à 

titularidade dos direitos patrimoniais da(s) obra(s), objeto do presente, bem como no tocante a 

direitos conexos, sincronização musical e direito de imagem, porventura decorrentes das obras 

mencionadas neste contrato.  

 



 
Fica vedado à AUTORIZADA a venda e/ou cessão, no todo ou em parte, bem como quaisquer 

práticas econômicas e/ou comerciais, da obra objeto destes termos.  

Título da(s) obra(s) (repetindo o item quantas vezes forem necessárias): ___________________ 

_____________________________________________________________________________  

Tipo: 

(    ) Vídeo/curta;  

(   ) Livro; 

(  ) Fotografia; 

(   ) Zine;  

(   ) Slan;  

(   ) Debate;  

(    ) Música/Clipe;  

(   ) Performance; 

(   ) Outras. Especificar (   )_________________ 

 

 

 

 

Vitória, ____ de _____________ de ________. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 


