
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL “PONTOS DE CULTURA - CIDADE OLÍMPICA” 

 

ANEXO 10  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

___________________, doravante denominado simplesmente “PONTO DE CULTURA”, 

proponente do projeto ________________ selecionado para receber o repasse de 

recursos financeiros da PCRJ/SMC, no âmbito do Edital SMC nº 10, de 22 de dezembro 

de 2015, Edital Pontos de Cultura – Cidade Olímpica, conforme publicação no Diário 

Oficial do Município do Rio de Janeiro, em XX/XX/2015, firmo o presente Termo de 

Compromisso, pelo qual este “PONTO DE CULTURA”, por meio de seu representante, 

compromete-se com o que se segue:  

 

1) Realizar, com o aporte da PCRJ/SMC proposta nos termos do projeto 

submetido e selecionado;  

 

2) Aplicar, no material desenvolvido no contexto da proposta, as marcas da 

PCRJ/SMC e demais marcas municipais indicadas no Edital SMC nº 10, de 22 de 

dezembro de 2015; 

 

3) Apresentar a prestação de contas no prazo máximo de 30 (dias) contados a 

partir do término da vigência deste Termo de Compromisso; 

 

Autorizo a PCRJ/SMC utilizar, isoladamente ou não, elementos do projeto, tais como 

fotografias, clipes, imagens, cartazes, material promocional, personagens, trilha 

sonora, trechos e partes e/ou quaisquer outros elementos que o caracterizem e/ou o 

integrem, desde que para fins promocionais, institucionais e/ou da respectiva 

divulgação, em todas as mídias e territórios, seja em meio físico ou virtual, por todo o 

período de proteção de direitos autorais, sem que qualquer pagamento seja devido à 

PROPONENTE.  

 



 

Este Termo de Compromisso terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 

31 de dezembro de 2016. 

 

Declaro estar ciente de todos os direitos, deveres e responsabilidades indicadas no 

Edital de Seleção nº 10 de 22 de dezembro de 2015, bem como das sanções 

administrativas aplicáveis em caso de descumprimento do projeto, declarando, 

ademais, ser exclusivamente responsável pela obtenção de todas as licenças 

necessárias à realização do projeto. 

 

Rio de Janeiro, ______ de ________________ de __________ 

 

Nome Representante legal da Instituição Proponente: 

______________________________________________________ 

Assinatura do Representante legal da Instituição Proponente: 

______________________________________________________ 


