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Art. 17 Ficam revogados outros instrumentos utilizados para
autorização de reprodução de obra ou imagem relativa às unidades
museológicas do Ibram de que tratam o artigo 1º desta Instrução
Normativa.
Art. 18. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da
publicação.
ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS
Substituta
ANEXO I
(Nome do Museu)
FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO E EMISSÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE REPRODUÇÃO DE
BENS CULTURAIS E DOCUMENTOS - PESSOA JURÍDICA
Requerimento de Autorização nº ___/20__
1. REQUERIMENTO
1.1 DADOS DO REQUERENTE (representante legal):
1.1.1 Nome:__________________________________
1.1.2 RG: ____________________________________
1.1.3 CPF:____________________________________
1.1.4 Residente à:______________________________
1.1.5 Cargo:__________________________________
1.2 DADOS DA EMPRESA
1.1.1 Instituição
Requerente:___________________________________
1.1.2 CNPJ:___________________________________
1.1.3 Endereço: ________________________________
1.3. OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
1.4 OBJETO DA SOLICITAÇÃO
Nº

ITEM OU COLEÇÃO DO ACERVO (DESCRIÇÃO) / ÁREA
DA EDIFICAÇÃO (INTERNA E EXTERNA)

1
2
1.5 ESPECIFICAÇÕES
Suporte: (especificar: publicação, mídia eletrônica, etc)
Autor (es):
Título:
Editor (es) ou Produtor(es), se for o caso:
Instituição à qual está vinculada a pesquisa, se for o caso:
Data prevista para conclusão:
1.6 TERMO DE COMPROMISSO
1.6.1 Comprometo-me a:
I - citar o nome da unidade museológica do Ibram, por
extenso, em cada uso da sua imagem ou reprodução de bens culturais
e documentos que constituem seus acervos, seguido do nome do
Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, do Ministério da Cultura MinC, em sua forma abreviada, e número de autorização e ano (nº
___ /20__).
II - encaminhar à unidade museológica do Ibram conforme
disposição da Instrução Normativa Ibram nº 01/2013:
a) um exemplar do trabalho concluído no qual tenham sido
usadas as imagens cedidas da unidade museológica ou reprodução de
seu respectivo acervo, independentemente do suporte ou outras fornecidas a mim pelo (nome da unidade museológica do Ibram).
b) uma cópia impressa e digital do trabalho concluído, no
caso de tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, relatório de
pesquisa ou qualquer outra publicação acadêmica.
III - a não ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, as
prerrogativas e direitos decorrentes deste documento.
IV - estar ciente de que as situações não previstas na Instrução Normativa Ibram nº01/2013 serão analisadas pela direção do
(nome da unidade museológica do Ibram) ou da Presidência do
Ibram, quando for o caso.
V - atender às normas de segurança e conservação adotadas
pelo (nome unidade museológica do Ibram).
VI - atender às normas de conduta do (nome da unidade
museológica do Ibram), nas suas dependências.
VII - assumir o compromisso de realizar as atividades de
reprodução no(s) dia(s) e horários agendados pelo (nome da unidade
museológica do Ibram).
VIII - responsabilizar-me por quaisquer danos causados ao
acervo, instalações ou dependências do (nome da unidade museológica do Ibram) - mesmo que involuntários - decorrentes das atividades desenvolvidas, ressarcindo os prejuízos.
IX - obter, providenciar e anexar:
a) para o acervo que não se encontra em domínio público,
autorização dos detentores dos direitos das obras protegidas pela lei
de direito autoral, lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
b) para o acervo que se encontra depositado judicialmente na
instituição museológica do Ibram, autorização judicial, exceto se a
autorização já constar em termo de depósito.
c) quaisquer outras autorizações necessárias, especialmente
aquelas previstas pela lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e pela
Instrução Normativa Ibram nº.01/2013.
1.6.2 Declaro que:
I - Estou ciente que, para o caso do acervo que se encontra
em regime de comodato, esta solicitação ficará sujeita a autorização
do proprietário das respectivas obras.
II - Tenho atribuição legal para fazer o requerimento em
nome da pessoa jurídica citada em 1.2
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III A atividade para qual requeiro autorização para captação
de imagem do (nome da unidade museológica do Ibram) ou do seu
acervo:
(___) Não tem finalidade comercial.
(___) Tem finalidade comercial, e, neste caso, comprometome a arcar com os custos relativos ao uso de espaço interno e externo
do (nome da unidade museológica do Ibram) para a captação da
imagem do (nome da unidade museológica do Ibram) ou do seu
acervo, sendo o pagamento da tarifa a ser fixada pelo Autorizador, em
consonância com o art 8º da IN Ibram nº 01/2013, e recolhida nos
moldes da Instrução Normativa-STN nº 02, de 22/05/2009, bem como
em regulamentação própria do Ibram.
Data:__/__/____
Assinatura:
2. DECISÃO
Defiro o requerimento acima nº ___/20__, em __/__/20__.
Indefiro o requerimento acima nº ___/20__, em __/__/20__
pela seguinte razão:

(Nome do Diretor/Presidente do Ibram)

Nº 72, terça-feira, 16 de abril de 2013
1.5.2 Declaro que:
I - Estou ciente que, para o caso do acervo que se encontra
em regime de comodato, esta solicitação ficará sujeita a autorização
do proprietário das respectivas obras.
II - Tenho atribuição legal para fazer o requerimento em
nome da pessoa jurídica citada em 1.2
III - A atividade para qual requeiro autorização para captação
de imagem do (nome da unidade museológica do Ibram) ou do seu
acervo:
(___) Não tem finalidade comercial.
(___) Tem finalidade comercial, e, neste caso, comprometome a arcar com os custos relativos ao uso de espaço interno e externo
do (nome da unidade museológica do Ibram) para a captação da
captação da imagem do (nome da unidade museológica do Ibram) ou
do seu acervo, sendo o pagamento da tarifa a ser fixada pelo Autorizador, em consonância com o Art 8º da IN Ibram nº 01/2013, e
recolhida nos moldes da Instrução Normativa-STN nº 02, de
22/05/2009, bem como em regulamentação própria do Ibram.
Data:__/__/____
Assinatura:_______________________________.
2. DECISÃO
Defiro o requerimento acima nº ___/20__, em __/__/20__.
Indefiro o requerimento acima nº ___/20__, em __/__/20__
pela seguinte razão:

ANEXO II
(Nome do Museu)
FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO E EMISSÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE REPRODUÇÃO DE
BENS CULTURAIS E DOCUMENTOS - PESSOA FÍSICA
Requerimento de Autorização nº/20__
1. REQUERIMENTO
1.1 REQUERENTE:
1.1.1 Nome:________________________________
1.1.2 RG: ___________________________________
1.1.3 CPF:__________________________________
1.1.4 Residente à:___________________________
1.2 OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
1.3 OBJETO DA SOLICITAÇÃO
Nº

ITEM OU COLEÇÃO DO ACERVO (DESCRIÇÃO) / EDIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

1
2
1.4 ESPECIFICAÇÕES
Suporte: (especificar: publicação, mídia eletrônica etc)
Autor (es):
Título:
Editor (es) ou Produtor(es), se for o caso:
Instituição à qual está vinculada a pesquisa, se for o caso:
Data prevista para conclusão:
1.5 TERMO DE COMPROMISSO
1.5.1 Comprometo-me a:
I - citar o nome da unidade museológica do Ibram, por
extenso, em cada uso da sua imagem ou reprodução de bens culturais
e documentos que constituem seus acervos, seguido do nome do
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), do Ministério da Cultura
(/MinC), em sua forma abreviada, e número de autorização e ano
(nº/20__).
II - encaminhar à unidade museológica do Ibram, conforme
disposição da Instrução Normativa Ibram nº01/2013:
a) um exemplar do trabalho concluído no qual tenham sido
usadas as imagem da unidade museológica ou reprodução de seu
respectivo acervo, independentemente do suporte ou outras fornecidas
a mim pelo (nome da unidade museológica do Ibram).
b) uma cópia impressa e digital do trabalho concluído, no
caso de tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, relatório de
pesquisa ou qualquer outra publicação acadêmica.
III - a não ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, as
prerrogativas e direitos decorrentes deste documento.
IV - estar ciente de que as situações não previstas na Instrução Normativa Ibram nº 01/2013 serão analisadas pela direção do
(nome da unidade museológica do Ibram) ou da Presidência do
Ibram, quando for o caso.
V - atender às normas de segurança e conservação adotadas
pelo (nome da unidade museológica do Ibram).
VI - atender às normas de conduta do (nome da unidade
museológica do Ibram), nas suas dependências.
VII - assumir o compromisso de realizar as atividades de
reprodução no(s) dia(s) e horários agendados pelo (nome da unidade
museológica do Ibram).
VIII - responsabilizar-me por quaisquer danos causados ao
acervo, instalações ou dependências do (nome da unidade museológica do Ibram) - mesmo que involuntários - decorrentes das atividades desenvolvidas, ressarcindo os prejuízos.
IX - obter, providenciar e anexar:
a) para o acervo que não se encontra em domínio público,
autorização dos detentores dos direitos das obras protegidas pela lei
de direito autoral, lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
b) para o acervo que se encontra depositado judicialmente na
instituição museológica do Ibram, autorização judicial, exceto se a
autorização já constar em termo de depósito.
c) quaisquer outras autorizações necessárias, especialmente
aquelas previstas pela lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e pela
Instrução Normativa Ibram nº 01/2013.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013041600004

(Nome do Diretor/Presidente do Ibram)
ANEXO III
Modelo I (acervo cuja titularidade do direito patrimonial é do
museu)
CONTRATO NÚMERO____ PARA USO DE IMAGEM
DAS UNIDADES MUSEOLÓGICAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS E/OU REPRODUÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS
ACERVOS
Contrato para Autorização do uso de imagem das unidades
museológicas do Instituto Brasileiro de Museus ou reprodução de
seus respectivos acervos para exploração econômica.
Pelo presente: (nome completo da instituição), inscrito no
CNPJ sob nº, ___ representado por(nome do representante) ___, (nacionalidade),
__________________
(estado
civil),
__________________ (profissão), __________________portador da
cédula de Identidade RG n.º__________________, inscrito no CPF
sob nº __________________residente e domiciliado na cidade de
__________________,Estado do __________________ doravante designado CESSIONÁRIO; e (nome da unidade museológica do Ibram),
inscrito no CNPJ, sob nº __________________, (unidades museológicas sem CNPJ devem submeter o contrato a assinatura do Presidente do Ibram-representado por (nome do representante),_____________ (nacionalidade),_________(estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n.º_____, inscrito no CPF
sob nº __________________, residente e domiciliado na cidade de
__________________, Estado do __________________, na rua
__________________, nº _______________, doravante designado
CEDENTE; as partes ajustam o quanto segue, tendo em vista o
Requerimento de Autorização nº
1. DO OBJETO
1.1. O CEDENTE autoriza o CESSIONÁRIO, nos termos da
Autorização número ____, a:
1.1.1 usar a imagem do (nome da unidade museológica do
Ibram) e/ou reproduzir seu acervo (identificar itens do acervo) cuja
titularidade do direito patrimonial pertença à própria unidade museológica para o fim especificado no item 1.2 do Objeto.
1.2 Em face da autorização referida no item 1.1, o CESSIONÁRIO poderá (especificar a finalidade do contrato, considerando o suporte do Produto Final).
2. DO PRAZO
2.1. A referida autorização dá-se pelo (período de ________
a ______; 1ª edição (se for evento ou publicação), em consonância
com a Instrução Normativa Ibram nº 01/2013, art. 5º, inciso VI.
3. DO PREÇO
3.1 O CEDENTE fará jus à participação de % nas receitas
líquidas geradas pela comercialização internacional e nacional do
Produto Final ou ao valor fixo de R$ 00,00 ou à contrapartida (especificar o objeto da contrapartida), em serviço, em benefício da
unidade museológica do Ibram (Cabe às partes acordarem qual dessas
possibilidades (ou outra a se definir) é a mais adequada).
3.2 A arrecadação das receitas constantes do item 3.1, deverá
ser realizada por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, em
conformidade com a Instrução Normativa STN Nº 02, de
02/05/2009.
Unidade Gestora:
Gestão:
Código de Recolhimento:
Número do Processo/Referência:
CNPJ ou CPF do Requerente/Autor:
Nome do Requerente/Autor:
Valor Principal:
Valor Total:
4. DAS OBRIGAÇÕES
4.1. O CEDENTE obriga-se a:
4.1.1. Ceder a imagem e/ou reprodução do acervo nos termos
do Requerimento de Autorização nº.
4.1.2 Encaminhar cópia do contrato à área responsável no
Ibram pela política de promoção e difusão da imagem institucional da
Autarquia. (No caso do contrato ser assinado pela unidade museológica, mantém-se o dispositivo 4.1.2.; No caso do contrato assinado
pelo Presidente do Ibram mantém-se o dispositivo 4.1.3).

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

