
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO E VEICULAÇÃO DE IMAGEM E VOZ 
 
 
_____________, portador do RG nº ____________ e do CPF/MF nº _______________, (nacionalidade), 

[estado civil], [profissão], residente na ____________________, doravante denominado AUTORIZANTE, e 

Prefeitura Municipal de Progresso, CNPJ nº 92.454.800/0001-09 neste momento representada por ALENIR 

ANA CARISSIMI, Secretária Municipal de Administração e Planejamento doravante denominada 

AUTORIZADA, através deste contrato tem entre si justo e combinado o seguinte: 

 
1. Pelo presente instrumento, o AUTORIZADO recebe do AUTORIZANTE a autorização para fixar, armazenar, 
utilizar e exibir a sua imagem e/ou voz e inseri-la em obra intelectual e a permitir a utilização da mesma pela 
Prefeitura Municipal de Progresso para a divulgação do projeto Festival de Humor de Progresso – 2ª Edição, 
caso seja selecionado para se apresentar, exclusivamente e, em conformidade com este Termo, sem prejuízo 
das restrições impostas pela legislação brasileira aplicável, pelo prazo máximo permitido pela legislação 
brasileira. 
 
2. O AUTORIZADO poderá utilizar a imagem e/ou voz do AUTORIZANTE para fins de fixação, armazenamento 
em meio analógico ou digital, modificação, exibição, criação de obras intelectuais, execução pública, 
distribuição, reprodução, inserção em obras coletivas, criação de obras derivadas. 
 
3. O AUTORIZANTE permite ao AUTORIZADO a utilizar todo o material criado ou obras que contenham a sua 
imagem e ou/voz da forma que melhor lhe aprouver, através de qualquer método ou meio de exibição, 
utilização e distribuição da imagem e/ou voz, tais como, mas não se limitando a, material impresso (matérias 
jornalísticas, edição de revistas, cartazes, flyers e outdoor), CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-
disc” interativo), “home vídeo”, DAT (“digital áudio tape”), DVD (“digital vídeo disc”), rádio, radiodifusão, 
televisão aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminação via Internet, independentemente do 
processo de transporte de sinal e suporte material que venha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de 
tempo ou do número de utilizações/exibições, em território nacional, através de qualquer processo de 
transporte de sinal ou suporte material existente conforme expresso na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 
 
4. O AUTORIZADO poderá utilizar o material acima referido para distribuição ao público, podendo ser utilizado 
também para divulgações promocionais em edições futuras, sem ônus para a organização do Festival, 
registros comemorativos e outros eventos promovidos pela Prefeitura Municipal sem fins comerciais. 
 
5.  O AUTORIZANTE, neste ato, declara expressamente que a sua imagem e/ou voz não possuem nenhuma 
proibição ou impedimento no sentido de sua publicação e divulgação. 
 
6.  A presente autorização é dada a título gratuito. Não será devida pelo AUTORIZADO qualquer remuneração 
ao AUTORIZANTE pela utilização dos direitos ora autorizada. Não se permite qualquer utilização da imagem 
e/ou da voz diversas das estipuladas neste Termo, nem sob qualquer hipótese para usos comerciais.  
 
 
 
 

 
Data, Local, Ano 

 
 
 
 
 

 
___________________________        _______________________ 
 AUTORIZANTE      AUTORIZADO 
 
 
 

 


