


3.1. O presente fomento tem como finalidade disseminar informações e 
promover o conhecimento, o fortalecimento, o aperfeiçoamento e valorização do 
exercício da arquitetura e urbanismo e ao mesmo tempo, reforçar o papel social 
da arquitetura e urbanismo.  



Despesas previstas com o valor patrocinado pelo CAU/RJ (limitado a 50% do valor 
total do projeto). 

Etapa* 
* O número de etapas
poderá variar, de acordo
com o projeto proposto
neste Formulário,
estabelecendo-se, no
máximo, 2 (duas) etapas. 

Tipo de despesa Mês/ano previsto 
para ocorrer * 

* Considerar o prazo de 
prestação de contas 
parcial e de 30 dias 
para respectiva 
análise, entre as 
etapas. 

R$

II. Produção/Execução Curadoria JUN/JUL 2021 10.000,00
II. Produção/Execução Coordenação de 

Produção 
JUN/JUL 2021 10.000,00

II. Produção/Execução Assistente de 
Produção 

JUN/JUL 2021 5.000,00

Total Geral de Gastos  25.000,00

I. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos
à execução das ações previstas neste TERMO DE FOMENTO, para fins de
fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;



Parágrafo Primeiro: A entidade parceira tratará confidencialmente todos os 
documentos, dados e informações que lhe forem fornecidos em virtude do objeto 
deste TERMO DE FOMENTO. Qualquer divulgação e/ou reprodução, parcial ou 
integral, de qualquer informação privilegiada para fim diverso no estipulado neste 
TERMO DE FOMENTO, somente poderá ser efetuada mediante prévia 
autorização, por escrito, do CAU/RJ. A obrigação de sigilo ora estabelecida 
manter-se-á mesmo após o prazo final deste instrumento. 

Parágrafo Segundo: Todos os materiais de divulgação deverão ser 
previamente aprovados pelo CAU/RJ, sendo expressamente vedada a 
modificação/alteração da marca e/ou do logotipo, bem como a utilização dos 
mesmos para outra finalidade que não a aqui estabelecida. 



8.3. Os recursos serão depositados a crédito em conta específica referida no 
item 6.1., V., 
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SERVICO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA GESTÃO 

17.1. O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das condições 
estabelecidas no presente TERMO DE FOMENTO ficarão a cargo dos 
respectivos representantes das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -DO FORO 

17.1. O foro da capital do Estado do Rio de Janeiro (Justiça Federal) é o 
competente para dirimir questões oriundas deste TERMO DE FOMENTO. 

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 
FOMENTO em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
identificadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais em juízo e fora 
dele. 

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021. 

Assinado de forma
PABLQ CESAR digital por PABLO

BEN ETTl:7179 �����1:11194794700
4 7 94 7 00 Dados: 2021.06.01

09:12:09 -03'00'

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO -
CAU/RJ 

PABLO CESAR BENETTI 
PRESIDENTE 

�!�f 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS

IBEFEST 

Testemunhas: 

Nome/CPF: 

DIOGO ALBUQUERQUE LEAL 
DIRETOR EXECUTIVO 

Nome/CPF 
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