
 

 

1 
 

Anexos 

 

 

Anexo I -                                                                   DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA  p.2 

Anexo II    DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OPÇÃODE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS  p.3 

Anexo III                                                                                  DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO  p.4 

Anexo IV    TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS (pessoa jurídica)   p.5 

Anexo V        TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS (pessoa física)  p.7 

Anexo VI                                     TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO (pessoa jurídica)  p.9 

Anexo VII                                        TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO (pessoa física)  p.11 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Certifique-se de estar preenchendo o anexo voltado para a sua escolha (pessoa 

física ou jurídica). Todos os documentos deverão ser preenchidos completamente, com 

todos os dados, e depois assinados e digitalizados em formato .PDF. Após o 

preenchimento e a digitalização, deverão ser anexados no formulário de inscrição 

disponibilizado no site. 

A divergência de documentos, o não preenchimento, a falta de assinaturas ou 

o não envio são eliminatórios. 
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Caso tenha errado sua inscrição, não é necessário comunicar à organização. 

Apenas reenvie a documentação numa nova inscrição, já que projetos duplicados serão 

avaliados como apenas um, mantendo-se aquele com a documentação correta. 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA 

 

Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, 

bairro ............, CEP ............, município de ............, [em caso de proponente pessoa 

jurídica: representante legal da pessoa jurídica ............, CNPJ n° ............, sediada no 

endereço ............, bairro ............, CEP ............, município de ............], proponente do 

projeto denominado ―............, venho declarar que: 

Sou o titular da conta abaixo identificada, indicada para depósito da premiação 

referente ao I Festival Enreda. 

 

Banco:........ 

Agência: .............. 

Conta e tipo (corrente ou poupança): ............................ 

Número de operação (somente em caso de poupança) 

 

 

(nome da cidade) ........ de .............. de 2021 

 

_______________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OPÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, 

bairro ............, CEP ............, município de ............, [em caso de proponente pessoa 

jurídica: representante legal da pessoa jurídica ............, CNPJ n° ............, sediada no 

endereço ............, bairro ............, CEP ............, município de ............], autor(a) da obra 

denominada ―............, declaro que esta obra NÃO requer autorizações de detentores 

de direitos autorais, fonográficos, visuais ou conexos, da propriedade do acervo, do 

imóvel ou de qualquer bem envolvido no projeto, cuja execução demande direito 

autoral ou patrimonial. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

(nome da cidade), ........ de .............. de 2021. 

 

 

____________________ 

 

Assinatura do proponente 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, 

bairro ............, CEP ............, município de ............, [em caso de proponente pessoa 

jurídica: representante legal da pessoa jurídica ............, CNPJ n° ............, sediada no 

endereço ............, bairro ............, CEP ............, município de ............, proponente do 

projeto denominado ―............, venho declarar que: 

1. Tenho residência/domicílio, no caso de pessoa física, ou sede, no caso de pessoa 

jurídica, no Estado de São Paulo. 

2. Em caso de proponente Cooperativa: o Cooperado – interveniente-anuente - reside 

no Estado de São Paulo. 

3. Tenho ciência e concordo com os termos do Regulamento de Participação. 

4. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 

117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 

5. Não sou servidor do Governo do Estado de São Paulo. 

6. Sou o criador/realizador da obra inscrita no I Festival Enreda, sendo o detentor dos 

direitos autorais. 

 

(nome da cidade), ........ de .............. de 2021. 

 

______________________ 

Assinatura do proponente 
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ANEXO IV 

(SOMENTE PARA PESSOA JURÍDICA) 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS À OBRA (NOME DA 

OBRA) SELECIONADA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO I FESTIVAL ENREDA 

 

(Razão Social) ___________________, CNPJ __________, sediada no município 

de _________, Estado de São Paulo, à Rua/Avenida 

___________________________________________________,nº ______, 

complemento ________________________, CEP ____________________, 

representada aqui por 

__________________________________________________________________(nom

e completo), ora denominado(a) CEDENTE, residente no município de _________, 

Estado de São Paulo, à Rua/Avenida 

___________________________________________________,nº ______, 

complemento ________________________, CEP ____________________, portador(a) 

do RG nº ___________________________ e CPF nº _________________________, 

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

científicas insculpidos nos incisos XXVII e XXVIII do "caput" do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do brasil, sob as penas da lei, declaro e reconheço ser o único 

titular dos direitos autorais, morais e patrimoniais da obra 

______________________________ (título e descrição da obra), pelo presente cedo os 

direitos autorais para a SubverCia, inscrita no CNPJ 28.081.8660/0001-93, para que a 

obra assinalada integre acervo do I Festival Enreda, a ser exibido digitalmente e de forma 

gratuita através do canal da SubverCia, na plataforma de stream, Youtube, por tempo 

indeterminado. 



 

 

6 
 

Por oportuno declaro, como CEDENTE, que: 

 

a) estou livre e desimpedido para efetivar a presente cessão, não existindo em vigor 

nenhum ônus, gravame ou contrato que me impeça de fazê-lo; 

b) estou de acordo que a presente cessão de direitos é a título gratuito; 

c) a obra em questão é de minha autoria. Responsabilizo-me, portanto, pela 

originalidade da mesma, de acordo com a Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998; e 

d) cedo à SubverCia plenos direitos de publicização, de reprodução, de divulgação, 

enfim, tudo o que for necessário para o gozo dos direitos autorais cedidos, 

autorizando a mesma a veicular a obra e utilizá-la em suas finalidades 

institucionais, bem como a utilizar a minha imagem e voz para finalidades 

institucionais de divulgação do I Festival Enreda. 

 

 

 

(cidade), __________ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura do(a) cedente 
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ANEXO V 

(SOMENTE PARA PESSOA FÍSICA) 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS À OBRA (NOME DA 

OBRA) SELECIONADA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO I FESTIVAL ENREDA 

 

Eu,______________________________________________________________

_____(nome completo), ora denominado(a) CEDENTE, residente no município de 

_________, Estado de São Paulo, à Rua/Avenida 

___________________________________________________,nº ______, 

complemento ________________________, CEP ____________________, portador(a) 

do RG nº ___________________________ e CPF nº _________________________, 

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

científicas insculpidos nos incisos XXVII e XXVIII do "caput" do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do brasil, sob as penas da lei, declaro e reconheço ser o único 

titular dos direitos autorais, morais e patrimoniais da obra 

______________________________ (título e descrição da obra), pelo presente cedo os 

direitos autorais para a SubverCia, inscrita no CNPJ 28.081.8660/0001-93, para que a 

obra assinalada integre acervo do I Festival Enreda, a ser exibido digitalmente e de forma 

gratuita através do canal da SubverCia, na plataforma de stream, Youtube, por tempo 

indeterminado. 

Por oportuno declaro, como CEDENTE, que: 

 

a) estou livre e desimpedido para efetivar a presente cessão, não existindo em vigor 

nenhum ônus, gravame ou contrato que me impeça de fazê-lo; 

b) estou de acordo que a presente cessão de direitos é a título gratuito; 
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c) a obra em questão é de minha autoria. Responsabilizo-me, portanto, pela 

originalidade da mesma, de acordo com a Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998; e 

d) cedo à SubverCia plenos direitos de publicização, de reprodução, de divulgação, 

enfim, tudo o que for necessário para o gozo dos direitos autorais cedidos, 

autorizando a mesma a veicular a obra e utilizá-la em suas finalidades 

institucionais, bem como a utilizar a minha imagem e voz para finalidades 

institucionais de divulgação do I Festival Enreda. 

 

 

(cidade), __________ de ____________________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Assinatura do(a) cedente 
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ANEXO VI 

(SOMENTE PARA PESSOA JURÍDICA) 

TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO 

 

(Razão Social) ___________________, CNPJ __________, sediada no município 

de _________, Estado de São Paulo, à Rua/Avenida 

___________________________________________________,nº ______, 

complemento ________________________, CEP ____________________, 

representada aqui por 

__________________________________________________________________(nom

e completo), residente no município de _________, Estado de São Paulo, à Rua/Avenida 

___________________________________________________,nº ______, 

complemento ________________________, CEP ____________________, portador(a) 

do RG nº ___________________________ e CPF nº _________________________, 

assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição para 

o I Festival Enreda, presente no link (colocar o link) para participação do festival já citado 

e recebimento da premiação compatível com a escolha do eixo artístico; do mesmo 

modo declaro que as cópias dos documentos apresentados são autênticas. 

Declaro ainda, sob a minha responsabilidade ter conhecimento de que a 

falsidade das declarações e documentos ora apresentados, bem como a prática de 

plágio ou cópia de qualquer obra artística, implicará nas penalidades cabíveis, previstas 

no art. 299 do Código Penal e as demais cominações legais aplicáveis; e 

Por último declaro ter recebido, quando da assinatura deste termo, o prêmio no 

valor de R$ __________________________ (em numerais e por extenso), que premiou 



 

 

10 
 

a obra ________________________________________________ (título e descrição da 

obra). 

 

 

 

 

(nome da cidade) , __________ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do(a) beneficiário(a) 
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ANEXO VII 

(SOMENTE PARA PESSOA FÍSICA) 

TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO 

 

 

Eu, _______________________________________(nome completo), portador 

do RG nº _____________________________ e do CPF 

nº_________________________, residente na Rua/Avenida 

______________________________________________________________, 

nº__________, bairro ____________________________, na cidade de ________, 

Estado de São Paulo, CEP _______________________, assumo inteira responsabilidade 

pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição para o I Festival Enreda, assumo 

inteira responsabilidade pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição para o I 

Festival Enreda, presente no link (colocar o link) para participação do festival já citado e 

recebimento da premiação compatível com a escolha do eixo artístico; do mesmo modo 

declaro que as cópias dos documentos apresentados são autênticas. 

 

 

Declaro ainda, sob a minha responsabilidade ter conhecimento de que a 

falsidade das declarações e documentos ora apresentados, bem como a prática de 

plágio ou cópia de qualquer obra artística, implicará nas penalidades cabíveis, previstas 

no art. 299 do Código Penal e as demais cominações legais aplicáveis; e 
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Por último declaro ter recebido, quando da assinatura deste termo, o prêmio no 

valor de R$ __________________________ (em numerais e por extenso), que premiou 

a obra ________________________________________________ (título e descrição da 

obra). 

 

 

(nome da cidade) , __________ de ____________________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Assinatura do(a) beneficiário(a) 


