
  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
C.N.P.J. 30.019.337/0001-01 

 
 

Rua Arnaldo Pinheiro s/n Bairro Maracanã – Cep: 68.170.000 – Juruti/Pará - Brasil 

EDITAL – VII FESTIVAL DA CANÇÃO DE JURUTI -  FECANJ 2020. 
 

O Município de Juruti, através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo - SECDET, 

torna público, as normas e os procedimentos para a participação no VII - Festival da Canção de Juruti – 

FECANJ, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2020, para as quais deverão ser observadas na 

forma estabelecida no presente Edital.  
 

I. DO PÚBLICO ALVO - QUEM PODE PARTICIPAR  

 

1.1.Artistas da música, com idade a partir de 12 (doze) anos e com música autoral inédita. 

1.2.Considera-se inédita a composição que ainda não tenha sido objeto de trabalhos fonográficos e 

participado em nenhum festival de cunho musical.   

1.3.O candidato deve, no momento da inscrição, declarar e se responsabilizar pelo caráter inédito da obra, 

seja em relação à letra, seja em relação à música.  
 

2. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO  

 

1 - De servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que ocupe função 

na organização do evento.  

2 – Membros da banda base do VII Festival da Canção de Juruti. 
 

II. DA INSCRIÇÃO  

 

A inscrição para participar do VII - Festival da Canção de Juruti – FECANJ ocorrerá no período de 12 de 

fevereiro à 12 março de 2020, através do formulário de inscrição em anexo, solicitado diretamente na 

Secretaria Municipal de Cultura, Desposto e Turismo, entre as 09:00h às 14:00 horas ou pelo e-mail 

fecanj.juruti@gmail.com. Outras informações pelo Whatsapp (93) 98801-9091. 
 

1. Documentos/materiais necessários/obrigatórios para a inscrição: 

1.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado; 

1.2. Documentos pessoais – RG e CPF (cópia); 

1.3. Comprovante de residência atualizado - (pdf/jpg); 

1.4. Mídia no formato MP3 (Pen Drive ou por e-mail), contendo a gravação da música para seleção;  

1.4.1. A música deverá ter obrigatoriamente, uma base de arranjo, ou estar pré-produzida em forma, melodia, 

harmonia e definição de tonalidade para intérprete, para melhor masterização no processo de produção;  

1.5. Cópia da letra da música, contendo o nome da música, letra, nome do compositor e intérprete (pdf/word). 

Fonte: Times New Roman ou Arial - tamanho 12, Parágrafos/Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

1.6. Em caso de menor de 18 (dezoito) anos, declaração de autorização dos pais ou responsáveis devidamente 

assinado, acompanhado da cópia dos documentos do responsável. (pdf/jpg). (modelo de Declaração Anexo); 

1.7. Nas inscrições por e-mail todos os documentos devem estar devidamente anexados (pdf/jpg/word), 

legíveis, scaneados em caso de cópias dos originais;  

1.4. O material físico deverá ser encaminhado em Envelope devidamente identificado. 
 

1. Haverá desclassificação prévia nos seguintes casos: 

 

2.1. O material sonoro que estiver inaudível ou identificado de forma confusa; 

2.2. As músicas que não apresentarem formato solicitado no título II DA INSCRIÇÃO, item 1, subitens 1.4 

e 1.5.  

2.3. Não cumprimento das exigências do presente edital; não apresentação dos documentos exigidos no ato 

da inscrição. 

mailto:fecanj.juruti@gmail.com
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2.4. As músicas cujo conteúdo seja considerado grosseiro, de cunho político, incitando a violência ou 

qualquer tipo de preconceito; 

 

III. DA CATEGORIA 

 

1. Poderão ser inscritos no VII - Festival da Canção de Juruti – FECANJ, os mais variados gêneros da 

música, CATEGORIA LIVRE, desde que seja comprovadamente autoral e inédita mediante assinatura de 

termo de declaração. 

2. Não terá limite para o quantitativo de inscrições de canção por compositor.  

3. A cada canção inscrita terá que ter um intérprete. Não sendo permitido a interpretação de mais de uma 

canção pelo mesmo intérprete.  
 

IV. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

1. Será realizada a análise da documentação, superada a fase preliminar de desclassificação, serão deferidas 

as inscrições para participar do VII Festival da Canção de Juruti – FECANJ 2020. 

1.1 - Serão encaminhados para audição e seleção das músicas, somente os que estiverem com a documentação 

completa, nos termos deste edital.  

2. A comissão de audição, avaliação e seleção das músicas, será composta por representantes da área da 

música e organização do evento que adotará como critério de seleção a originalidade da música, a 

criatividade, o conteúdo da letra, a melodia e a harmonia. 
 

V. DOS SELECIONADOS 

 

1. As canções selecionadas serão divulgadas na página oficial do Município de Juruti - Prefeitura Municipal: 

www.juruti.pa.gov.br e pagina oficial do facebook: Comunicação Prefeitura de Juruti. (Datada no 

cronograma) 

2. O candidato deverá apresentar Declaração de música autoral devidamente assinada, vedado rubricar. No 

caso de composição em parceria, anexar a declaração conjunta de todos os compositores (pdf/jpg); 

(Declaração em Anexo) 

3. Deverão ser entregue duas cópias da letra da música: uma contendo o nome da música, nome do 

compositor, nome do interprete, letra e cifra (caso já houver); outra contendo somente o nome da música, 

letra, nome do compositor e interprete (word). Fonte: Times New Roman ou Arial - tamanho 12, 

Parágrafos/Espaçamento: 1,5 entre linhas (para composição do livro dos jurados). 

4. Cópia autenticada da letra da música em cartório e/ou em sites oficias de registros musicais a ex. 

www.musicasregistradas.com contendo: nome da música, letra e autoria. 

5. Declaração de Autoria/Ineditismo da música e autorização para uso de obra. 

6. Autorização para Interpretação da Música.  

7. Autorização para registro fonográfico, distribuição e divulgação em qualquer veículo de mídia. 
 

VI. CRONOGRAMA.  

 

DATA ATIVIDADE 

12/02 à 12/03 - 2020 Período de Inscrição das Composições 

13 à 19/03 - 2020 Triagem para a seleção das composições 

20/03 – 2020 Divulgação do Resultado  

21/03 à 31/03 - 2020 Pré-produção das Musicas  

01/04 à 06/04 - 2020  Validação de interprete (caso houver alterações) 

 Foto do Interprete para flyer de divulgação (alta resolução) para as mídias 

digitais e exposição do telão.  

https://www.facebook.com/udy.drumond?__tn__=%252CdlC-R-R&eid=ARBil4p_pSyRNC6MctgnbsI7U2YGZJQfKKTlCiVQwvnR-1dmsOGPl8g4Qcs6UcEhfxusrDurZZ9OwnqG&hc_ref=ARQS43PPe-bOjCeRSfQ8wZ7gbzwd2zvEra8sFDQcHR6wBMfjt9IWn1yiiI-lSr3Y7eM
http://www.musicasregistradas.com/
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 Release do Interprete (resumo trajetória artística) 

 Solicitação formal de inclusão de instrumento ou vozes (caso houver 

alterações ou necessidade) 

13/04 - 2020  Coletiva de Imprensa para apresentação dos compositores e intérpretes; 

19:00h – Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo.  

 Sorteio da ordem de apresentação para os dias 18 e 19/04-2020.  Transmissão 

ao vivo pelo perfil do facebook da Prefeitura Municipal de Juruti – 

Comunicação Prefeitura de Juruti. 

16 à 17/04 - 2020 Ensaio com a banda base de acordo com a ordem de apresentação 

18, 19 e 20/04 – 2020 Passagens de som (de acordo com a ordem de sorteio) 15:00h 

18/04 - 2020 Apresentação de 13 composições  

19/04 - 2020 Apresentação de 13 composições  

20/04 - 2020 Apresentação das 13 composições nas finais, para a escolha da melhor Música 

do VI Festival da Canção de Juruti 2020.  
 

VII. DA ESTRUTURA 

 

1 - Serão disponibilizados para os participantes: Banda base, palco, som e iluminação.  

2 – A Composição da banda base é de inteira responsabilidade da Coordenação.  

3 – Local - Arena Cultural  

4 – Horário: 21:00 horas - previsão de início 
 

VIII. DA APRESENTAÇÃO 

 

1. A ordem de apresentação nas eliminatórias do evento será definida mediante sorteio, durante uma Coletiva 

de Imprensa, no dia 13 de abril de 2020, às 19:00 horas na Secretaria de Cultura, cujo objetivo é a 

apresentação dos compositores e intérpretes.  

2. A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo transmitirá, ao vivo pelo perfil do facebook da 

Prefeitura Municipal de Juruti – Comunicação Prefeitura de Juruti, o sorteio para o primeiro e o segundo dia 

de apresentação do FECANJ 2020. 

3. As apresentações acontecerão nas datas, locais e hora abaixo relacionadas: 

Datas: 18, 19 e 20 de abril de 2020 

Local: Palco da Arena Cultural, na Praça da Republica 

Hora: A partir de 21 h.  
 

IX – JULGAMENTO 

 

1. Para julgamento das apresentações na fase classificatória será formada uma comissão composta por 04 

(quatro) profissionais, na qualidade de Jurados com a competência técnica musical.  

2. Para julgamento das apresentações na final do FECANJ, será formada uma comissão composta por 04 

(quatro) profissionais (não sendo os mesmos da primeira fase) na qualidade de Jurados com a competência 

técnica musical.  

3. As decisões do júri serão irrecorríveis e irrevogáveis. 
 

X - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

1. São cinco os critérios a serem avaliados pelos jurados.  

a) Conteúdo da letra - Quando se transforma música em obra de arte, você a retira do intervalo para ser a 

atração principal. É possível fazer com que a mensagem escrita seja relevante e/ou divertida para o público. 

https://www.facebook.com/udy.drumond?__tn__=%252CdlC-R-R&eid=ARBil4p_pSyRNC6MctgnbsI7U2YGZJQfKKTlCiVQwvnR-1dmsOGPl8g4Qcs6UcEhfxusrDurZZ9OwnqG&hc_ref=ARQS43PPe-bOjCeRSfQ8wZ7gbzwd2zvEra8sFDQcHR6wBMfjt9IWn1yiiI-lSr3Y7eM
https://www.facebook.com/udy.drumond?__tn__=%252CdlC-R-R&eid=ARBil4p_pSyRNC6MctgnbsI7U2YGZJQfKKTlCiVQwvnR-1dmsOGPl8g4Qcs6UcEhfxusrDurZZ9OwnqG&hc_ref=ARQS43PPe-bOjCeRSfQ8wZ7gbzwd2zvEra8sFDQcHR6wBMfjt9IWn1yiiI-lSr3Y7eM
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b) Harmonia - Em música, a Harmonia é o campo que estuda as relações de encadeamento dos sons 

simultâneos (acordes). Tradicionalmente, obedece a uma série de normas que se originam nos 

processos composicionais. 

c) Arranjo - É a preparação de uma composição musical para a execução por um grupo específico 

de vozes ou instrumentos musicais. Isso consiste basicamente em reescrever o material pré-existente para 

que fique em forma diferente das execuções anteriores ou para tornar a música mais atraente para o público 

e usar técnicas e rítmica, harmonia e contraponto para reorganizar a estrutura da peça de acordo com os 

recursos disponíveis, tais como a instrumentação e a habilidade dos músicos. 

d) Interpretação - Consiste no modo como um intérprete musical executa uma dada peça musical que esteja 

definida numa partitura ou na tradição oral de um povo. Corresponde, portanto, à concretização da música, 

que existe em estado potencial, através de escolhas, conscientes ou não, e de maior ou menor talento na 

execução dos meios que permitem a produção da música - seja tocando um instrumento, seja cantando, 

dirigindo uma orquestra, etc. De facto, o usufruto de uma determinada peça musical depende muito da forma 

como é executada.  

e) Melodia - É uma sequência de notas musicais. Com uma sucessão de sons ritmados, que organizados de 

forma, proporcionam um sentido musical para quem está escutando. 
 

XI - APURAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

1 – A apuração das notas dos jurados será processada pela Comissão de Apuração do FECANJ – COAF 

composta por representantes da organização do evento, com apoio da Assessoria Jurídica do Município de 

Juruti.  

2 - Será adotado o critério de pontos corridos para classificação das músicas nos dias 18 e 19/04 – fase 

classificatória.  

3 - As 13 (treze) músicas, com maiores pontuações serão classificadas para a final no dia 20/04/2020. 

4 - Servirá de critério de desempate, consecutivamente, melhor letra e posterior melhor intérprete. Persistindo 

o empate, utiliza-se melodia e posterior harmonia.  
 

XII. DA PREMIAÇÃO 

 

1. A premiação: 

1º lugar: R$13.000,00 (treze mil reais) 

2º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

3º lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

4º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

5º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 
 

a. Premiações Extras 

 Melhor intérprete: R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

 Melhor letra: R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

 Prêmio de aclamação popular: R$ 1.000,00 (mil reais).  

 Prêmio revelação musical: R$ 1.000,00 (mil reais).  

 

a.1. Para a premiação extra de melhor intérprete e melhor letra será adotado a somatória total das notas da 

fase de classificação e fase final dos candidatos finalistas, somente para esses critérios de julgamento.  
 

4 Após a definição dos vencedores VII Festival da Canção de Juruti será necessário a entrega da cópia da 

seguinte documentação para fins de pagamento da premiação:  

a. RG, CPF, Conta Bancaria do Titular e Comprovante de Residência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acorde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%25C3%25A7%25C3%25A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%25C3%25A7%25C3%25A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harmonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contraponto
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25BAsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%25C3%25A7%25C3%25A3o_oral
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25BAsica
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5 Em posse da documentação necessária, a coordenação terá o prazo de 20 (vinte) dias uteis para efetuar o 

pagamento, a título de premiação.  

 
 

XIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A realização do VII Festival da Canção de Juruti é de inteira responsabilidade do Município de Juruti, 

coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, para tanto, qualquer ato que venha 

ferir a integridade moral e física da organização e profissionais envolvidos, serão tomadas medidas de 

acordo com a legislação penal vigente, além de ser punido de acordo com a gravidade, ficando impedido 

de participar em até 02 edições do FECANJ nos anos subsequentes.  

2. O acesso do público às apresentações é livre. 

3. Todas as despesas com deslocamento, transporte, hospedagem, alimentação, encargos legais, impostos, 

contribuições ou outros recolhimentos deverão ser arcadas pelo próprio participante inscrito, sem 

possibilidade da organização do VII FECANJ se responsabiliza por essa rubrica. 

3. Caso haja equipamento e/ou instrumento específico ou material humano, a serem utilizados pelo 

participante inscrito, estes deverão ser providenciados pelo mesmo e comunicado formalmente e 

devidamente impresso e assinando à organização com a devida antecedência, sob pena de ter prejudicada sua 

apresentação e eventual desclassificação do Festival.  

4. O compositor ou intérprete deverá comparecer ao ensaio geral, para passagem da música com a banda 

base, para que sua apresentação ocorra de forma eficaz.  

5. Após definido o arranjo, não será permitida a mudança em nenhum momento que suceda o período 

destinado a construção do mesmo, bem como durante a passagem da música com a Banda Base ou na 

passagem de som que antecede a apresentação ao público e ao corpo de jurados. 

6. O compositor que tiver sua canção selecionada para concorrer no Festival, deverá confirmar em até 4 dias 

úteis a participação após divulgação do resultado da triagem, munidos das documentações apontadas no título 

V. DOS SELECIONADOS deste edital, por e-mail ou via whatsapp. 

7. O não comparecimento nos dias destinados a apresentação terá sua participação vetada pelo prazo de dois 

anos subsequentes ao da edição em questão.  

8. Após a finalização do arranjo musical, produção realizada pelo FECANJ, estará proibida a utilização do 

arranjo em outros festivais.  

9. O não cumprimento deste subitem acarretará ao compositor a não participação em até 02 edições deste 

evento nos próximos anos subsequentes.  

10. As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são soberanas, não cabendo recursos em 

nenhuma das hipóteses. 

11. Dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas para a Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto e Turismo, localizada à Rua Arnaldo Pinheiro, s/nº, Bairro Maracanã, ou pelo e-mail: 

fecanj.juruti@gmail.com  

12. Finalistas deverão assinar autorização para o uso das músicas para gravação e veiculação.  

13. A responsabilidade sobre proteção e direitos autorais das obras musicais apresentadas competirá, em sua 

integralidade, aos próprios autores e participantes responsáveis por sua apresentação, eximindo de toda e 

qualquer responsabilidade a direção do Festival. 
 

XIV. DOS ANEXOS  

 

1. FICHA DE INSCRIÇÃO 

2. MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO (MENOR DE 18 ANOS) 

3. DECLARAÇÃO DE AUTORIA/INÉDITIMOS DA MUSICA E AUTORIZAÇÃO PARA 

USO DE OBRA. 

mailto:fecanj.juruti@gmail.com
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4. AUTORIZAÇÃO PARA INTERPRETE (EM CASOS DO AUTOR NÃO DEFENDER A 

LETRA DA CANÇÃO NO FESTIVAL) 

5. AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO FONOGRÁFICO, DISTRIBUIÇÃO E 

DIVULGAÇÃO EM QUAISQUER VEÍCULOS DE MIDIA E REDES SOCIAIS COM DATA A 

NUNCA EXPIRAR.  

 

 

 

Juruti. 10 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIADNE ELIZABETE BATISTA DE LIMA 

Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Turismo – SECDET 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE JURUTI – 2020 

 

DADOS DA PESSOA FÍSICA 

 

Nome Completo: 

Profissão: Estado Civil: 

Nº do PIS ou Pasep:  Nacionalidade: 

RG e Órgão Emissor: CPF: Data de nascimento: 

Banco: Conta Bancária nº: Agência nº:  

Endereço Residencial: 

Cidade: Estado: País: CEP: 

Telefones: E-mail:  

Comente sua atuação no ramo da música.  

 

 

 

Trabalhos realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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FICHA DE INSCRIÇÃO/MENOR DE 18 ANOS 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE JURUTI - 2020 

 

DADOS DA PESSOA FÍSICA 

  

Nome Completo: 

Profissão: Estado Civil: 

Nº do PIS ou Pasep:  Nacionalidade: 

RG e Órgão Emissor: CPF: Data de nascimento: 

Banco: Conta Bancária nº: Agência nº:  

Endereço Residencial: 

Cidade: Estado: País: CEP: 

Telefones: E-mail:  

Comente sua atuação no ramo da música.  

 

Trabalhos realizados.  

AUTORIZAÇÃO 

Eu _______________________________________, brasileiro, idade ____, jurutiense, portador do 

RG nº __________ e CPF nº________________. Residente no endereço 

_________________________________ bairro ____________. Declaro para os devidos estar cinte 

e por fim autorizo por meio deste a inscrição do menor acima descrito. Por ser expressão de verdade, 

assino abaixo.  

 

 

______________________________ 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIA/INÉDITIMOS DA MUSICA E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE 

OBRA 

 

 

Eu,                ______                  __________________, RG n°,       ______       , CPF n°   ________      , 

residente à             ________                                       , bairro ____________, na cidade de ___________________, 

reconheço, sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser o único titular dos direitos morais e patrimoniais da obra 

musical, intitulada ______________________________________________, declarando inédita e de minha 

autoria. 

Através deste instrumento, autorizo a utilização gratuita da mencionada obra pela Prefeitura Municipal de 

Juruti, Através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. Para o VI Festival da Canção de 

Juruti – FECANJ 2019. Para quaisquer meios de veiculação, divulgação e outras mídias.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 

ser reclamado a título de direitos autorais e conexos. 

 

 

Juruti:                  /                 de 2020.  

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome completo e assinatura do autor ou titular dos direitos autorais da obra) 

 

Em caso de parcerias: 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA/INÉDITIMOS DA MUSICA E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE 

OBRA (CO-AUTOR) 

 

Eu,             ______                  __________________, RG n°,       ______       , CPF n°   ________      , 

residente à             ________                                       , bairro ____________, na cidade de ___________________, 

reconheço, sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser titular dos direitos morais e patrimoniais da obra musical, 

intitulada ______________________________________________, declarando inédita e de minha autoria. 

Através deste instrumento, autorizo a utilização gratuita da mencionada obra pela Prefeitura Municipal de 

Juruti, Através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. Para o VI Festival da Canção de 

Juruti – FECANJ 2019. Para quaisquer meios de veiculação, divulgação e outras mídias.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 

ser reclamado a título de direitos autorais e conexos. 

 

 

Juruti:                  /                 de 2020.  

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome completo e assinatura do autor ou titular dos direitos autorais da obra) 

 

 



  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
C.N.P.J. 30.019.337/0001-01 

 
 

Rua Arnaldo Pinheiro s/n Bairro Maracanã – Cep: 68.170.000 – Juruti/Pará - Brasil 

 

DECLARAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA 

 

 

 

Eu, abaixo assinado,                _______                  , RG n°,       ________       , CPF n°   _________      , 

residente à             ______                                       , bairro ____________, na cidade de ___________________, 

reconheço, sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser o único titular dos direitos morais e patrimoniais de  autor  da 

obra musical, intitulada _______________________________________________.  

Declaro para os devidos fins, e autorizo a composição ser interpretada pelo sr. 

__________________________________________, portador do RG de Nº ___________ e CPF de Nº. 

_______________. No evento denominado VI Festival da Canção de Juruti – FECANJ 2019. Pela Prefeitura 

Municipal de Juruti, Através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 

ser reclamado a título de direitos autorais e conexos. 

 

 

Juruti:                  /                 de 2020.  

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome completo e assinatura do autor ou titular dos direitos autorais da obra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
C.N.P.J. 30.019.337/0001-01 

 
 

Rua Arnaldo Pinheiro s/n Bairro Maracanã – Cep: 68.170.000 – Juruti/Pará - Brasil 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO FONOGRÁFICO, DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO 

EM QUAISQUER VEÍCULOS DE MIDIA E REDES SOCIAIS COM DATA A NUNCA 

EXPIRAR 

NOME  

RG: CPF: 

ENDEREÇO Rua/Av.  Nº. 

BAIRRO: CEP:  

CIDADE: Estado:   E-MAIL: 

TELEFONES DDD (   )   FAX DDD (   ) 

NOME DA MÚSICA: 

 

Por meio deste Termo, AUTORIZO, de forma gratuita, a Prefeitura Municipal de Juruti, sediado no 

endereço Rodovia PA 257 KM 01, Bairro Nova Jerusalém, Juruti-PA, inscrito sob nº. CNPJ nº. 

30.019.337/0001-01, representado neste ato pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e 

Turismo, a gravação, em qualquer quantidade, em de material fonográfico (CD, DVD e CD-ROM), 

mídia impressa, canais de TV abertos e fechados, site institucional e outros sítios da internet, vídeos 

e documentários de obra musical acima citada, participante do VII - Festival da Canção de Juruti – 

FECANJ. Os produtos oriundos dessa gravação/transmissão e veiculação poderão ser distribuídos ao 

público e serem utilizados em coletâneas, registros comemorativos e outros eventos promovidos pela 

Prefeitura Municipal de Juruti, sem fins comerciais. Nos mesmos termos e condições, autorizo a 

utilização da minha imagem e voz em qualquer tempo, tiragem e tipo de material gráfico, audiovisual 

e virtual, relacionado ao Festival e as ações socioeducativas instituídas pela Prefeitura Municipal de 

Juruti sem fins comerciais. 

 

 

 

 

______________________, ______ de__________________ de 2020. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO INTERPRETE 

 

 

 

_________________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO COMPOSITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 


