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OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

 

 

TERÇA-FEIRA • 07 DE AGOSTO DE 2018  

ANO XI | N º 978 

 

 

 

ANEXO 
Declaração de Cessão de Direitos Autorais 

  

  
Eu, _____________________________________________________________,  
  
 
_________________________________,  __________________________________,  
Nacionalidade              estado civil 
    
________________________________________, 
Profissão 
 
portador do RG e CPF nº ____________________________, ____________________, 
 
 
residente e domiciliado à _______________________________________________,  
 
 
no Bairro ______________, na cidade ___________________________________, 
 
 
no Estado _________________________, CEP _____________________________, 
 
 
declaro para fins de direito que cedo a título universal e integralmente os direitos sobre a minha obra à 
Prefeitura de Oliveira dos Brejinhos-BA, uma vez sendo escolhido vencedor do concurso do BRASÃO 
de Oliveira dos Brejinhos – BA, nos termos da Lei 9.610/1998.   
  
Fica o Município de Oliveira dos Brejinhos autorizado a publicar a obra autoral vencedora do concurso 
do brasão em qualquer tipo de mídia, como exemplificativamente impressa, digital, audiovisual e web, 
que se fizer necessária para sua divulgação, bem como utilizá-la para fins específicos, educativos, 
técnicos e culturais, podendo a Comissão Julgadora proceder modificações no desenho e as 
adequações nos símbolos que se fizerem necessárias.  
  
Declaro que a obra não depende de autorização de terceiros, não está registrada em nenhuma editora, 
bem como não foi objeto de contrato de cessão de direito celebrado com terceiros, e me torno o único 
responsável neste momento pela prova de veracidade das informações acima prestadas.  
 
Declaro, por fim, que o projeto/desenho é inédito, sendo da minha autoria. 
  
E pôr assim ser, firmo a presente.  
  
  
Oliveira dos Brejinhos,_________ de _____________________________de 2018.  
  
 

____________________________________________________ 
Assinatura  

 

 

*SR (A). CANDIDATO (A), coloque esta DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS, assinada, 

juntamente com a ficha de inscrição e a cópia de seu CPF, Cédula de Identidade e Comprovante de 

Endereço (legíveis) dentro de um envelope A4, lacrado e identificado com o título: FICHA DE 

INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 85A2-8203-3627-8C22.


