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PRÊMIO SÃO PEDRO DA ALDEIA CULTURA VIVA 

ANEXO VI – TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu,_______________________________________________________________________,  CPF/CNPJ 

___________________  Responsável pelo projeto______________________________, me comprometo 

a cumprir a o Edital 01/2020 – PRÊMIO SÃO PEDRO DA ALDEIA CULTURA VIVA, fomentado pela 

Lei 14.017/2020 – (Lei Emergencial Aldir Blanc),  em toda sua extensão.  

Comprometo a disponibilizar o projeto pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de pagamento do prêmio 

ou a partir da liberação do Estado de Emergência para aqueles que executarão o projeto em modo 

presencial. 

Comprometo a inclusão nos créditos do vídeo a logomarca da Prefeitura Municipal de São Pedro 

da Aldeia e deixar explícito que o projeto foi fomentado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc 

(Lei nº 14.017/2020). Estou ciente que a Secretaria Adjunta de Cultura sugere a utilização de plataformas 

de hospedagem aberta para compartilhamento do vídeo, como YouTube, Vimeo, Instagram, ou outro 

serviço de preferência do proponente. Conforme Art. 2.3 do presente edital. 

Comprometo a não causar aglomeração ao executar o projeto, e seguir todos os protocolos de 

segurança recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, ou Ministério da Saúde e ainda, 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Comprometo a disponibilizar o link de publicação do projeto e disponibilizar uma cópia do arquivo 

de vídeo em mídia de armazenamento digital USB, entregá-la na sede da Secretaria Adjunta de Cultura.  

Comprometo a entregar os projetos presencial na sede da Secretaria Adjunta de Cultura. 

Declaro que detenho todos os direitos autorais, e que possuo toda responsabilidade pelo material 

apresentado, autorizando ao município a fazer exposições e publicações.  

 

Declaro do conhecimento das exigências do presente edital comprometendo-me com as sanções 

previstas em lei.   

 

 

Proponente 

 

 

São Pedro da Aldeia, ___ de __________de 2020. 
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