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TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO 

ONEROSA DO CONTEÚDO DO LIVRO “LAMBE-

LAMBE: RETRATOS DO OFÍCIO EM BELO 

HORIZONTE” QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, A CASA 

FIAT DE CULTURA E O MUSEU DA IMAGEM E DO 

SOM DE SÃO PAULO – MIS/SP. 

Processo nº. 01.002.405/21-99 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, entidade integrante da Administração Indireta do 

Município de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o n° 07.252.975/0001-56, estabelecida na Rua da 

Bahia, nº 888, 13º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, doravante denominada CEDENTE, neste ato 

representada por sua Presidenta Interina, Fabíola Moulin Mendonça – CPF nº 540.794.626.20, de um 

lado e do outro  CASA FIAT DE CULTURA, associação CNPJ: 02.094.828/0002- estabelecida na 

Praça da Liberdade,10, Bairro Funcionários – BH/MG, CEP: 30.140-010, neste ato representado por 

Marcio de Lima Leite, inscrito no CPF sob o nº 639.263.936-53 e ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

CICCILLO MATARAZZO, Organização Social de Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº. 71.929.889/0001-34, 

com sede na Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01.449-000, representada na forma do seu 

Estatuto Social, responsável pela gestão do MIS-SP (Museu da Imagem e do Som de São Paulo). - estabelecido 

na Avenida Europa, nº 158, bairro Jardim Europa – SP/SP, CEP:01449-000 , neste ato representado 

por Marcos Ribeiro de Mendonça, inscrito no CPF sob o nº 044.310.908-78, doravante denominadas 

em conjunto como CESSIONÁRIA,  resolvem celebrar o presente termo de cessão de direito de uso 

não onerosa, por tempo determinado, sujeitando-se às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, no que couber e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto a cessão do direito de uso não onerosa do conteúdo do livro 

“lambe-lambe: retratos do ofício em belo horizonte”, incluindo fotos, produto de estudo realizado pela 

então Diretoria de Patrimônio Cultural, órgão da Fundação Municipal de Cultura, para elaboração do 

Dossiê do ofício de fotógrafos Lambe-Lambe, que culminou no registro do referido ofício como 

patrimônio cultural imaterial do município de Belo Horizonte. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO DE DIREITO DE USO  

 

2.1. A CEDENTE, em caráter não exclusivo e de forma temporária, cede à CESSIONÁRIA o direito 

de uso, para fins de divulgação gratuita e de caráter educativo, do conteúdo do livro “Lambe-Lambe: 

Retratos do Ofício em Belo Horizonte” como parte do e-book de autoria das cessionárias, intitulado 

“Fotógrafos de rua em Belo Horizonte e São Paulo”.  

 

2.2. A CESSIONÁRIA, observado o disposto na cláusula 2.1, está autorizada a disponibilizar o 

conteúdo do livro “Lambe-Lambe: Retratos do Ofício em Belo Horizonte” nas seguintes modalidades: 

reprodução em meio impresso e digital, projetos educativos, divulgação e publicidade no site das 

instituições cessionárias, e-mail, marketing e redes sociais.  
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2.3 A cessionária poderá autorizar a terceiros a prática de quaisquer dos atos relacionados na cláusula 

2.2, sem necessidade de nova anuência do CEDENTE, observadas as finalidades descritas no item 2.1.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

A presente cessão de direito de uso do conteúdo do livro “lambe-lambe: retratos do ofício em belo 

horizonte” opera-se a título gratuito. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

A cessão dos direitos de uso das imagens vigorará por prazo determinado com vigência no período de 

dois anos a partir da assinatura deste termo, permitida a prorrogação, mediante comum acordo entre as 

partes e a celebração de Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO TERRITÓRIO DE VALIDADE DA CESSÃO 

A cessão do direito de uso do conteúdo do livro, incluindo fotos, “Lambe-Lambe: Retratos do Ofício 

em Belo Horizonte” serão válidas em todo o território nacional. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

 

6.1. AS CESSIONÁRIAS obrigam-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento 

ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente Termo de Cessão. 

 

6.1.1. AS CESSIONÁRIAS obrigam-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou 

base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos 

acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de 

tratamento não previstos. 

 

6.1.2. AS CESSIONÁRIAS devem assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da 

informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

 

6.1.3. AS CESSIONÁRIAS não poderão utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 

a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento. 

 

6.1.4. AS CESSIONÁRIAS não poderão disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento. 

 

6.1.4.1. AS CESSIONÁRIAS obrigam-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do 

objeto descrito neste Termo de Cessão. 
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6.1.5.1. ÀS CESSIONÁRIAS não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento. 

 

6.1.5.2. AS CESSIONÁRIAS deverão eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse 

em razão do cumprimento do objeto deste instrumento tão logo não haja necessidade de realizar seu 

tratamento. 

 

6.1.6. AS CESSIONÁRIAS deverão notificar, imediatamente, a PBH no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

6.1.6.1. A notificação não eximirá as CESSIONÁRIAS das obrigações e/ou sanções que possam incidir 

em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

  

6.1.6.2. AS CESSIONÁRIAS que descumprirem os termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente Termo de 

Cessão, ficarão obrigadas a assumirem total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer 

dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

 

6.1.7. AS CESSIONÁRIAS ficam obrigadas a manterem preposto para comunicação com a PBH para 

os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

6.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre as CESSIONÁRIAS e a PBH, bem como, 

entre as CESSIONÁRIAS e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de 

serviços, sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A CESSIONÁRIA respeitará todos os direitos morais do autor do conteúdo do livro “Lambe-

Lambe: Retratos do Ofício em Belo Horizonte” , dentre eles, o de crédito, obrigando-se a CEDENTE, 

sob sua responsabilidade, fornecer à CESSIONÁRIA, por escrito, os nomes, sinais convencionais ou 

pseudônimos e créditos que devam ser mencionados nas indicações de autoria e divulgação e-book 

intitulado “Fotógrafos de rua em Belo Horizonte São Paulo” 

 

7.2. A CEDENTE assegura que a divulgação do conteúdo do livro, incluindo fotos, “Lambe-Lambe: 

Retratos do Ofício em Belo Horizonte”, objeto deste termo, não viola quaisquer direitos de terceiros, 

sendo a única detentora dos direitos autorais. 

 

7.3 Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores, durante o prazo de 

proteção aos direitos autorais assegurado no artigo 41 da Lei Federal nº 9.610/1998. 
 

7.4. As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer questões oriundas 

deste instrumento. 

7.5. - O CEDENTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, conforme disposto no 

art. 61, § único, da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 
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7.6. As partes firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas a seguir subscritas.  

7.7. É parte integrante deste instrumento o e-book intitulado “Fotógrafos de rua em Belo Horizonte São 

Paulo” e demais documentos que integram o Processo administrativo 01.002.405/21-99 

7.8 As Partes reconhecem expressamente a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste 

instrumento e seus anexos, formado em meio digital, e concordam em utilizar e reconhecem como manifestação válida 

de anuência a sua assinatura em formato eletrônico e/ou por meio de certificados eletrônicos, inclusive os que utilizem 

certificados não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

agosto de 2001. 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2021. 

 

 

Fabíola Moulin Mendonça 

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura 

CEDENTE 

 

 

 

 

____________________________________                   ____________________________________ 
             CASA FIAT DE CULTURA                                        MUSEU DA IMAGEM E DO SOM    

                      CESSIONÁRIA                                                                        CESSIONÁRIA                                    
 

 

TESTEMUNHAS 

 

____________________________________                   ____________________________________ 
NOME:                                NOME: 
CPF:                                CPF:   
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