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ANEXO V 

 

MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

(RAINHA/ PRINCESA) DO CARNAVAL DE BELO HORIZONTE 2023 

 

Processo Administrativo nº XX-XXX.XXX/XX-XX - XXXX 

 

Termo de Compromisso que entre si celebram a EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE 

S/A, inscrita no CNPJ nº 21.825.111/0001-98, com sede à Rua Espírito Santo, nº 527, Centro - CEP 30.160-

031 - Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante 

denominada BELOTUR e _____________________________________________, inscrita no CPF nº 

__________________, residente no endereço _______________________________________________, 

doravante denominada “RAINHA/ PRINCESA”, em conformidade com o Regulamento para Eleição da 

Rainha e da Princesa do Carnaval de Belo Horizonte 2023 – processo administrativo nº 01-061.827/22-13, 

com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR e Lei Federal 13.303/2016. Ajustam as 

partes o presente Termo de Compromisso com base nas seguintes cláusulas: 

  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

  

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Compromisso, a representação artística da personagem 

“____(RAINHA/ PRINCESA)____” do Carnaval de Belo Horizonte 2023, a título de animação, 

recreação e promoção do evento, visando atender as necessidades da BELOTUR em diversos 

eventos, entrevistas e congêneres, relacionados no Regulamento para Eleição da Rainha e da 

Princesa do Carnaval de Belo Horizonte 2023. 

 

1.1.1. Integra o presente Termo de Compromisso, independente de sua transcrição, o 

Regulamento para Eleição da Rainha e da Princesa do Carnaval de Belo Horizonte 2023 e 

seus anexos. 

  

2.  CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 

  

2.1. O presente Termo de Compromisso terá vigência a partir da data de sua assinatura até a Eleição 

da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2024, podendo ser prorrogado, comprovada a 

necessidade, até o final das celebrações do Carnaval de Belo Horizonte 2024. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA “RAINHA/ PRINCESA” DO CARNAVAL 2023 

  

Sem prejuízo ao disposto no Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa do Carnaval de Belo 

Horizonte 2023, caberá ainda: 

 

3.1. Cumprir integralmente toda a agenda de eventos oficiais designados pela BELOTUR, bem como 

em outros eventos e compromissos posteriormente marcados - prova de roupas, gravações, 

entrevistas e outros, independente de data e horário, apresentando-se nos dias e horários 

estabelecidos, a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso até o término de seu 

mandato.   
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3.2. Seguir a orientação da Assessoria de Comunicação da BELOTUR quanto ao conteúdo das suas 

entrevistas para os diversos canais de comunicação - rádio, jornal, televisão, internet e outros, 

bem como para suas falas em eventos públicos e/ou privados.  

 

3.3. Obedecer estritamente à programação definida pela BELOTUR para divulgação do Carnaval, sob 

pena de perda do mandato e do valor integral do prêmio, além da perda do direito de concorrer 

a este título pelos próximos 03 (anos) anos consecutivos, salvo se a ausência for mediante 

justificativa expressa e previamente acatada pela BELOTUR. 

  

3.4. Entreter os presentes nos eventos, proporcionando alegria a todos, de modo compatível com o 

personagem, atendendo as instruções repassadas por representante da BELOTUR, presente nos 

eventos.  

 

3.5. Comparecer à Eleição da Corte Real Momesca do Carnaval 2024, em data a ser definida pela 

BELOTUR, para transferência da faixa a sua sucessora. 

 

3.5.1. A ausência será admitida em casos excepcionais que serão avaliados pela organização, 

situação que deverá ser comunicada à Diretoria de Eventos da BELOTUR por escrito, no 

prazo máximo de 48 horas de antecedência à data de realização do evento. 

 

3.6. Utilizar todos os itens do traje fornecidos pela BELOTUR - roupas e acessórios, em todas as 

apresentações e aparições públicas no Carnaval de Belo Horizonte 2023, apresentando-se com 

sua própria maquiagem, que não será disponibilizada pela BELOTUR, em todos os eventos.  

 

3.7. Permanecer hospedada em hotel da cidade de Belo Horizonte, no período de 17 a 22 de 

fevereiro de 2023, onde estará acompanhada pela equipe da BELOTUR, incumbida da 

coordenação e do cumprimento da agenda de compromissos. 

 

3.7.1. As datas mencionadas poderão sofrer alterações pela BELOTUR e serão previamente 

repassadas a “RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval 2023 em momento oportuno. 

  

3.7.2. Não será permitida a presença de acompanhantes no hotel. 

  

3.7.3. É expressamente proibido à “RAINHA/ PRINCESA” dormir fora do hotel ou dele sair com os 

trajes da Corte sem o acompanhamento de um responsável da BELOTUR.  

 

3.8. Manter conduta, decência e respeito para com qualquer pessoa e/ou entidade. 

 

3.9. Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da BELOTUR.  

  

3.10. Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste Termo de Compromisso, nem oferecer 

os direitos dele decorrentes como garantia de qualquer espécie, sem o prévio e expresso 

consentimento da BELOTUR.  
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3.11. Responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura causados a 

terceiros, ou à própria BELOTUR, em virtude de dolo ou culpa, na execução direta ou indireta 

deste Termo de Compromisso. 

  

3.12. Suportar os encargos e despesas que, direta ou indiretamente, se relacionem com a execução 

do objeto deste Termo de Compromisso, abrangendo as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, encargos sociais, tributários e comerciais, e demais obrigações de direito. 

  

3.13. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na BELOTUR/ PBH. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA BELOTUR 

  

Sem prejuízo ao disposto no Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa do Carnaval de Belo 

Horizonte 2023, caberá ainda: 

 

4.1. Prestar à “RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval de Belo Horizonte 2023 todas as informações 

necessárias ao cumprimento da programação das atividades carnavalescas para promoção do 

evento. 

 

4.2. Praticar os atos administrativos necessários para viabilização do cumprimento deste Termo de 

Compromisso.  

 

4.3. Providenciar a confecção e fornecimento do traje a ser utilizado pela “RAINHA/ PRINCESA” do 

Carnaval de Belo Horizonte 2023. 

 

4.4. Arcar com os custos de hospedagem da “RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval de Belo Horizonte 

2023. 

 

4.5. Providenciar o deslocamento da “RAINHA/ PRINCESA” no período do pré-Carnaval e Carnaval 

para todos os eventos oficiais, em veículo fornecido pela BELOTUR. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

  

Sem prejuízo ao disposto no “Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa do Carnaval de Belo 

Horizonte 2023”, à RAINHA/ PRINCESA caberá ainda: 

 

5.1. O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato acarretará a perda do título e imediata 

substituição da eleita para representar “RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval, que será 

automaticamente substituída pela candidata na colocação seguinte, conforme pontuação do 

Concurso realizado para Eleição da Rainha e Princesa do Carnaval de Belo Horizonte 2023. 

 

5.1.1. Em caso de destituição do título, a “RAINHA/ PRINCESA” devolverá todos os itens e valores 

referentes ao seu título (no mesmo estado de conservação que lhe foram entregues), 
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inclusive o prêmio em dinheiro, sob pena de responder judicialmente, caso não o faça, 

além da perda do direito de concorrer a este título carnavalesco pelos próximos 03 (três) 

anos consecutivos. 

 

5.2. Ressalvados o caso fortuito e a força maior, caso a execução do objeto deste Termo de 

Compromisso não se realizar satisfatoriamente, nos dias e horários designados pela BELOTUR e 

conforme disposto neste instrumento e no Regulamento para a Eleição da Rainha e Princesa do 

Carnaval de Belo Horizonte 2023, acarretará na devolução de prêmios e benesses recebidas. 

 

5.3. A ausência injustificada nas apresentações oficiais, ou ofertada razão não admitida pela 

BELOTUR, fará com que a “RAINHA/ PRINCESA” esteja sujeita ao pagamento de multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por convocação, além da perda do direito de concorrer a este 

título carnavalesco pelos próximos 03 (três) anos admitidos. 

 

5.4. No caso de efetuar ou autorizar despesas em nome da BELOTUR, a “RAINHA/ PRINCESA” estará 

sujeita a perda imediata do mandato para o qual foi eleita, do valor integral do prêmio e das 

eventuais benesses recebidas a qualquer título, além do pagamento imediato e integral da(s) 

despesa(s) a que deu origem, devendo responder ainda, por todos os prejuízos a que der 

origem, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial. 

 

5.5. A utilização da personagem do Carnaval de Belo Horizonte 2023 durante o período de seu 

mandato, sem a prévia e expressa autorização da BELOTUR, em qualquer apresentação de cunho 

ou finalidade comercial em jornais, revistas, rádios, televisão ou outro estabelecimento do 

gênero, bem como qualquer tipo de propaganda com ou sem fins comerciais, acarretará à 

“RAINHA/ PRINCESA” multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do prêmio para fins 

indenizatórios.  

 

5.6. A ausência imotivada ou com justificativa prévia não acatada pela BELOTUR, ao evento “Eleição 

da Corte Real Momesca do Carnaval 2024”, para transferir a faixa à sua sucessora, incidirá à 

“RAINHA/ PRINCESA” o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), além da 

perda do direito de concorrer a este título carnavalesco pelos próximos 03 (três) anos admitidos. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

6.1. A “RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval de Belo Horizonte 2023 cede as suas imagens, isoladamente 

ou em conjunto com a “Corte Real Momesca”, de forma total, definitiva, irrevogável e 

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre as imagens em fotografias, vídeos, filmes, 

pinturas, multimídia, para serem usadas pela BELOTUR em qualquer ocasião que se fizer 

necessário, para a distribuição, sem limites de quantidade e/ou área geográfica do Brasil e/ou 

exterior, para a divulgação do Carnaval ou do Município de Belo Horizonte, sem que acarrete 

direito a pagamento adicional ou a indenização de qualquer espécie. 

 

6.2. Não será permitida a aparição pública da personagem sob efeito de drogas ilícitas, 

entorpecentes e bebidas alcoólicas, bem como o seu uso ou a sua ingestão, sob qualquer 

pretexto, durante os compromissos agendados pela BELOTUR. 
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6.3. As despesas com alimentação, durante o período do pré-carnaval e Carnaval, serão de 

responsabilidade da “RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval 2023. 

 

6.4. A “RAINHA/ PRINCESA” não poderá efetuar ou autorizar despesas em nome da Belotur, sob pena 

de, o fazendo, incorrerem, juntas ou separadamente, conforme o caso, na perda imediata do(s) 

mandato(s) e do(s) valor(es) integral(is) do(s) prêmio(s), além do pagamento imediato e integral 

da despesa efetuada, devendo responder, ainda, por todos os prejuízos a que derem origem, 

tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial.  

 

6.5. Este Termo de Compromisso está subordinado às normas vigentes na Lei Federal 13.303/16 e 

ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur e suas posteriores alterações. 

 

6.6. Fica a Belotur autorizada a utilizar imagens e outras fontes de mídia e multimídia (filmagens, 

voz, dentre outros) da personagem “RAINHA/ PRINCESA”, em qualquer ocasião que achar 

conveniente, sem que isto gere qualquer tipo de indenização às candidatas. 

 

6.6.1. As imagens da Corte Real Momesca 2023, em conjunto ou individualmente, serão 

liberadas em fotografias, vídeos, multimídia, via internet, em qualquer ocasião que se 

fizer necessário para divulgação do Carnaval de Belo Horizonte, sem que acarrete direito 

a pagamento adicional ou a indenização. 

 

6.7. A Corte Momesca terá lugar de destaque no desfile do carnaval de passarela proporcionando 

alegria e interação com o público.  

 
6.8. Fica desde já esclarecido que não existe nenhum vínculo empregatício, entre a Belotur e a 

“RAINHA/ PRINCESA” eleita para o Carnaval de Belo Horizonte 2023, para a prestação dos 

encargos trabalhista e social, impostos, ou quaisquer outras despesas. 

  

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer possíveis casos omissos, dúvidas e 

as questões incidentes oriundas do presente Termo de Compromisso, renunciando qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

  

E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo, nomeadas e indicadas, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, em juízo e fora dele. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de 2022 

 

  

BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 

 

 

“RAINHA/ PRINCESA” do Carnaval de Belo Horizonte 2023 


