
  

                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
                           SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
                           COORDENADORIA SETORIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA

___________________________________________ (nome da comunidade cultural, grupo ou  

organização social), representada por  _____________________________________________ 

RG: __________________CPF: ________________________  1 Declara sua anuência com a 

realização de pesquisa de campo e produção de registros fotográficos, sonoros e/ou audiovisuais 

para fins de inventário e candidatura à condição de Patrimônio Cultural Imaterial de Campinas.

1.  O inventário e/ou Registro que ocorra  em decorrência  de tal  pesquisa  é previsto na Lei  

Municipal 14.701/2013, que dispõe sobre o Programa Municipal de Patrimônio Imaterial de 

Campinas,  e  regulamentado  pela  Resolução  CONDEPACC  nº131/2014,  de  cujos  textos  e 

consequências o (s) declarante (s) tem/têm pleno conhecimento.

2. A Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural assume a responsabilidade de informar os 

interessados,  de  forma clara  e  detalhada,  sobre  o  teor  das  normas  citadas  e  suas  possíveis  

consequências do ponto de vista dos direitos das partes envolvidas, assim como as atividades 

que serão realizadas, as pessoas responsáveis e autorizadas a desenvolver esses levantamentos,  

o local específico onde se realizará a pesquisa, o cronograma dos trabalhos e sua duração.

3. Os resultados da pesquisa e os registros documentais a que se refere o presente Termo serão  

arquivados  na  CSPC  e  utilizados  exclusivamente  para  fins  de  instrução  de  processos  de 

Registro, pesquisa e divulgação, sem finalidade comercial ou político-partidária, respeitadas as 

normas éticas e os direitos de propriedade intelectual assegurados por lei aos declarantes e aos  

detentores desse patrimônio.

4.  O  Registro  da  manifestação  cultural  a  que  se  refere  o  presente  Termo  nos  Livros  do  

Patrimônio Cultural Imaterial no município de Campinas somente se efetivará com a anuência 

da comunidade aqui representada.

Tendo  lido  e  concordado  com os  termos  anteriormente  estabelecidos,  assinam  as  partes  o 

presente instrumento.

________________________________                         _______________________________

Nome        Nome

1 Enumerar e qualificar todos os representantes se houver mais de um.


