
Ministerio da Cultura
Secretaria de Articulação Institucional / SAI

Programa Mais Cultura de Apoio a Microprojetos para os 
Territórios de Paz

Com  o  objetivo  de  implementar  as  diretrizes  traçadas  pelo  Programa  Mais  Cultura, 
regulamentado pelo Decreto nº. 6.226, de 04/10/2007, o Ministério da Cultura, através da 
Secretaria  de  Articulação  Institucional/SAI,  através  do  Edital  MICROPROJETOS MAIS 
CULTURA PARA OS TERRITÓRIOS DE PAZ, no presente TERMO DE COMPROMISSO 
do  PROJETO SELECIONADO visa à realização de todas as atividades programadas no 
Projeto, conforme compromissos estabelecidos a seguir:

a) Cumprir  as  ações  descritas  no  Projeto  Selecionado,  considerando  os  prazos  de 
realização  a  partir  do  recebimento  dos  recursos  e  os  resultados  previstos  das 
atividades;

b) cumprir  com  as  instruções  que  receberão  através  de  correspondência  sobre  os 
procedimentos necessários para receber os recursos; 

c) mencionar  a  participação  do  GOVERNO  FEDERAL,  MINISTÉRIO  DA  CULTURA, 
PROGRAMA  MAIS  CULTURA,  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA,  PROGRAMA  DE 
SEGURANÇA  PÚBLICA  COM  CIDADANIA/PRONASCI,  em  todos  os  atos  de 
promoção e divulgação diretamente vinculados ao objeto do Projeto Selecionado, por 
qualquer meio ou forma, durante o período de realização do projeto;

d) comprovar,  por  meio  de  registros  fotográfico,  audiovisual  e/ou  midiático  (impresso, 
eletrônico,  televisivo ou radiofônico),  a realização do objeto do Projeto Selecionado, 
conforme item 6.2 do Edital de Seleção Microprojetos Mais Cultura para os Territórios 
de Paz;

e) caso  o  Projeto  Selecionado  preveja  a  produção  de  CDs,  DVDs,  livros,  folhetos, 
catálogos, etc. Enviar como anexo do relatório final 02 (dois) exemplares de cada um 
dos produtos gerados;

f) providenciar,  quando  necessárias,  as  autorizações  assinadas  pelos  detentores  dos 
direitos  autorais  das  obras  artísticas  incluídas  na  execução  do  objeto  do  Projeto 
Selecionado;

g) utilizar os recursos recebidos do Ministério da Cultura exclusivamente na execução do 
objeto do Projeto Selecionado;

h) na hipótese de vir a promover aplicação financeira dos recursos provenientes do Edital 
Microprojetos  Mais  Cultura  para  os  Territórios  de  Paz,  somente  utilizar  as  receitas 
auferidas pela aplicação para cumprir o Projeto Selecionado;
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i) incluir  as  logomarcas  institucionais  do  GOVERNO  FEDERAL,  MINISTÉRIO  DA 
CULTURA, PROGRAMA MAIS CULTURA, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, PROGRAMA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA/PRONASCI,  em todo o material  de 
divulgação do Projeto Selecionado.

j) autorizar  o Ministério  da Cultura e o Ministério  da Justiça e respectivas instituições 
responsáveis pela implementação deste Programa, o registro documental e a utilização 
institucional de suas imagens na mídia impressa, na internet e em outros meios para 
sua divulgação. Também autorizam a tornar público o relatório final dos respectivos 
projetos, por tempo indeterminado, sem que seja devida nenhuma remuneração a esse 
título.

______________________/____, _______ de _______________ de 2010

Local e data

________________________________________________________

Assinatura do Proponente ou Representante Legal da instituição

PESSOA FÍSICA

Nome: _____________________________________________________________

CPF: ______________________________________________________________ 

RG _____________________________ Órgão Expedidor _____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Telefones: ___________________________________________________________

Email: ______________________________________________________________

Ou, PESSOA JURÍDICA

Razão Social: _________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________

CPF: _________________________________________________________________

RG _____________________________ Órgão Expedidor _______________________

Endereço: _____________________________________________________________

Telefones: _____________________________________________________________

Web/Email: ____________________________________________________________
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