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Av. Expedicionário Weber, n.° 2.983, Bairro Cruzeiro – Fone (55) 3511 5100  
CEP 98900-000 – SANTA ROSA – RS 

MINUTA CONTRATO DE APOIO À CULTURA 

CONTRATO DE APOIO CULTURAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA 

ROSA E ......... 

 

CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob o n.° 88.546.890/0001-82 e com sede administrativa na avenida Expedicionário Weber, n.° 

2.983, no bairro Cruzeiro, nesta cidade de Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu 

Exmo. Prefeito, senhor ALCIDES VICINI, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade 

de Santa Rosa, RS, portador do CPF n.° 014.566.109-10 e do RG n.° 1018235935, em pleno e 

regular exercício de seu mandato. 

 

CONTRATADO 

.................., brasileiro, residente e domiciliado na rua ..............., n.° ....., 

bairro/vila .........., nesta cidade Santa Rosa, RS, portador do CPF n.° .............. e do RG n.° 

........... 

 

OU 

 

CONTRATADA 

................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° .................. e com sede 

na rua .............., n.° ........, bairro/vila .........., nesta cidade de Santa Rosa, RS, neste ato 

representada pelo seu Ilmo. .........., senhor ................., brasileiro, residente e domiciliado na rua 

.............., n.° ........, bairro/vila ............, nesta cidade de Santa Rosa, RS, portador do CPF/MF n.° 

.............. e do RG n.° ........... 

 

Têm entre si ajustadas e contratadas, de acordo com a Lei Municipal n.° 5.036/13, com o Decreto 

Municipal n.° 131/16, com o disposto no processo administrativo n.° ____, de __/__/2020, e com o 

instrumento convocatório de Concurso n.° 01/2020 da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE CULTURA E ESPORTE, as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO celebram este contrato para fomentar com recursos 

financeiros do Fundo Municipal de Cultura (FMC)  mediante a execução do seu Projeto Cultural 
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..............., que tem por objeto ..........................................., de acordo com o projeto aprovado em 

conformidade com o edital de Concurso n.°01/2020, os quais são partes integrantes deste 

contrato, independentemente de sua transcrição. 

1.2. De acordo com o plano de trabalho e de aplicação aprovado, o valor total do projeto será de 

R$ .......... (.......), sendo que R$ ........ (..............) serão originários de recursos financeiros do 

Fundo Municipal de Cultura do Município de Santa Rosa - RS. 

1.3. O presente contrato será regido pela Lei Municipal n.° 5.036/13, pelo Decreto Municipal n° 

131/16; pela Lei Municipal nº 5.526/19 (LDO 2020) e pela Lei Municipal n° 4.681/10, com a 

redação dada pela Lei Municipal n° 4.755/10 pela Lei Estadual nº 13.490/2010, Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE 

2.1. Para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE depositará em 

conta corrente específica do CONTRATADO, em até 20 (vinte) dias depois da assinatura deste 

contrato e da liquidação da despesa, o valor total de R$ ........ (........), mediante termo de liberação 

de pagamento a ser emitido pela Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, desde que 

haja disponibilidade orçamentária e financeira por parte do Município. 

2.2. O CONTRATADO não poderá estar em débito com a Fazenda Municipal, sob pena de 

bloqueio e/ou compensação no pagamento a que fizer jus. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor a ser repassado pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO correrá a cargo das 

seguintes dotações orçamentárias:   

 

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Cultura e Esporte 

Unidade: 5 – Fundo Municipal de Cultura (FMC) 

Projeto/Atividade: 2190 – Manutenção de contrato com entidades de lazer e cultura 

Elemento: 333904800000000 – Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 

 

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Cultura e Esporte 

Unidade: 5 – Fundo Municipal de Cultura (FMC) 

Projeto/Atividade: 2190 – Manutenção de contrato com entidades de lazer e cultura 

Elemento: 333504100000000 – Contribuições 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. A contar da data do repasse dos recursos financeiros, o CONTRATADO terá o prazo 

de............, conforme projeto, para a execução do Projeto Cultural ..................... 

4.2. Em nenhuma hipótese poderá ser executado o projeto em prazo superior a 12 (doze) meses. 

4.3. O projeto, objeto deste contrato, não poderá ser iniciado e/ou realizado antes da data da 

assinatura deste contrato e do depósito do valor solicitado na conta corrente que deverá ser 

aberta pelo CONTRATADO, especialmente para a movimentação dos recursos do Projeto 

Cultural. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

5.1. O plano de trabalho e a forma de execução prevista, referente ao objeto do contrato, somente 

poderão ser alterados com a prévia autorização da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – 

CMIC, mediante pedido fundamentado. 

 5.1.1. As alterações não poderão afetar o objeto em sua essência (preservar objeto e 

caráter da proposta originalmente selecionada), o prazo de execução não poderá extrapolar o 

previsto no item 4.2. 

 5.1.2. Somente poderão ser efetuadas despesas relativas às alterações depois da 

autorização. 

 5.1.3. Os pedidos de alteração devem ser solicitados em prazo hábil para conclusão do 

objeto e não eximem o contrato de sua execução, caso não haja a aprovação da modificação ou 

não seja analisado dentro do prazo máximo de execução do objeto, em virtude de não ter sido 

protocolado no prazo hábil para avaliação.  

5.2. O empreendedor cultural poderá ajustar os itens de custos aprovados, sem a necessidade de 

solicitação de readequação, nos seguintes casos: 

I – Acréscimo ou diminuição de até 20% (vinte por cento) do valor aprovado de cada rubrica; 

II - Alteração de fornecedor ou prestador de serviço, desde que não relacionada a integrantes 

da equipe principal e aos principais artistas, grupos e outros profissionais diretamente 

relacionados 

à atividade artístico-cultural. 

5.2.1. A justificativa para o ajuste realizado deverá ser informada em Nota Explicativa no 

ato da prestação de contas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
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 a) repassar o valor constante na Cláusula Segunda de acordo com as condições nela 

estipuladas, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira por parte do município. 

 b) fiscalizar, examinar e aprovar a prestação de contas apresentada pelo CONTRATADO; 

 c) acompanhar a correta execução do objeto do contrato por intermédio da Comissão 

Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC e servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

de Cultura e Esporte; 

 d) orientar e fiscalizar o exato cumprimento das obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO no projeto cultural beneficiado, através da Comissão Municipal de Incentivo à 

Cultura - CMIC, da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte e dos demais órgãos 

públicos aptos para tal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1. São obrigações do CONTRATADO: 

a) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas 

bancárias, impostos e quaisquer outros resultantes do projeto, em decorrência da execução do 

objeto, isentando-se o município de qualquer responsabilidade; 

b) realizar a contratação de contador, de acordo com valores praticados no mercado para 

acompanhamento dos trâmites fiscais, financeiros e a prestação de contas do projeto; 

c) responsabilizar-se pelos procedimentos relativos à confecção de ficha catalográfica, registro da 

obra junto à Fundação Biblioteca Nacional e ISBN, no caso de projeto selecionado na área do 

livro, leitura e literatura; 

d) responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução do projeto, de todo e qualquer bem, de 

titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a direitos autorais; 

e) responsabilizar-se pela obtenção de licenças e autorizações necessárias junto aos órgãos 

públicos competentes, bem como o recolhimento de taxas, no caso de o projeto prever ações em 

praças, parques e outros espaços públicos; 

f) cumprir fielmente a proposta aprovada, mantendo o escopo, a finalidade originalmente 

declarada respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

h) executar o projeto somente dentro da vigência estabelecida, conforme proposto no projeto 

apresentado, que é parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição; 

i) divulgar, obrigatoriamente, a identidade visual do FMC, com uso adequado das logomarcas da 

Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, do Fundo Municipal de Cultura e do brasão 

do município em todas as peças promocionais relativas ao programa, projeto ou ação cultural, 

bem como mencionar o financiamento recebido em todas as atividades relacionadas ao 
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cumprimento do 

objeto, conforme manual de aplicação das marcas do FMC – ANEXO V do instrumento 

convocatório de concurso 01/2020, que é parte integrante deste contrato independentemente de 

transcrição; 

j) submeter à análise e aprovação da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte as 

peças gráficas e demais peças de divulgação, devendo ser enviada para o endereço eletrônico 

cultura@santarosa.rs.gov.br, sendo que, em caso de ausência de resposta por parte da Secretaria 

no prazo de 5 dias, a peça estará tacitamente aprovada; 

k) a DIVULGAÇÃO deverá ter ações custeadas entre 10% e 15% do valor do total do projeto, de 

acordo com plano de mídia específico; 

l) permitir (sem qualquer objeção) que o município de Santa Rosa – RS possa divulgar peças 

publicitárias vinculadas ao projeto inclusive com utilização de documentos apresentados para fins 

de prestação de contas; 

m) prestar contas em até 30 (trinta) dias após a conclusão do projeto ou do término máximo 

aprovado para a execução, o que ocorrer primeiro, mediante a abertura de processo 

administrativo junto ao protocolo do Centro Administrativo Municipal, em consonância com o 

ANEXO III, manual de prestação de contas, do instrumento convocatório de concurso 01/2020 que 

é parte integrante deste contrato independentemente de transcrição; 

n) guardar as notas fiscais e/ou recibos, referentes às despesas da execução do projeto por um 

período de 5 (cinco) anos, para fins de auditorias do Município ou tribunais superiores; 

o) atender com presteza ao município nas solicitações e informações quantitativas e qualitativas 

relativas à execução do projeto; 

p) comunicar à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, no caso de paralisação ou 

de fato relevante, superveniente, que venha a ocorrer, de modo a evitar a sua descontinuidade na 

execução do projeto financiado; 

q) manter atualizado seus dados cadastrais na Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e 

Esporte, para fins de contato e correspondência; 

r) no caso de o projeto resultar em obra de arte de caráter físico, como discos, livros, filmes, 

vídeos ou outros, deverá realizar a doação de 10% da edição à Secretaria de Desenvolvimento de 

Cultura e Esporte; 

s) no caso de o projeto incentivado prever cobrança de entrada, em caso de eventos, espetáculos 

e congêneres, deverá realizar a doação de parcela de 10% dos ingressos para a Prefeitura 

Municipal de Santa Rosa. 

7.2. Sem prejuízo de outras vedações previstas neste contrato, será vedado ao CONTRATADO: 
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a) realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar em valores 

que excedam a 10 % (dez por cento) de seu custo total, excetuados apresentados por entidades 

privadas sem fins lucrativos que não poderá exceder a 15% (quinze por cento) de seu custo total; 

b) realizar despesa em data anterior ao depósito do recurso do Fundo Municipal de 

Cultura; 

c) efetuar pagamento em data posterior à vigência do contrato, salvo se expressamente 

autorizada pela autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que o fato gerador da 

despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 

d) realizar a divulgação do apoio cultural de forma diversa da estabelecida pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, em desconformidade com as limitações da lei 

eleitoral e do artigo 37, § 1.°, da Constituição Federal.   

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

8.1. O presente contrato terá vigência pelo prazo máximo de 12 (doze) meses a contar do repasse 

dos valores relativos ao apoio cultural.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E RESTITUIÇÃO DE VALORES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 

 9.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

 

 

 9.1.2. Impedimento ou suspensão de encaminhar projetos, licitar e contratar com a Administração 

Direta do Município de Santa Rosa – RS, pelo prazo de até dois anos; 

  9.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de 

sanção de suspensão não superior a 2 (dois) anos; 

  9.1.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor integral da proposta aprovada em caso de: 

a. não comprovar a correta aplicação dos recursos; 

b. não realizar a proposta no prazo aprovado; 

c. utilizar os recursos em finalidade diversa do estabelecido na proposta aprovada. 
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9.1.5. Devolução dos recursos repassados caso não comprove a execução da proposta aprovada, 

mediante procedimento de prestação de contas; 

9.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666 de 1993, e, subsidiariamente, a Lei Municipal nº 5.158 de 2014. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO 

10.1. Para dirimir as questões oriundas deste contrato ou de sua execução, fica eleito, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Santa 

Rosa, RS. 

 E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam este contrato em três vias de igual 

teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

Santa Rosa, ... de ....... de 2020. 

 

 

ALCIDES VICINI, 

Prefeito. 

 

 

XXXXXXXXXX, 

Contratado. 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________________ 

Nome: 

CPF:  

 

__________________________________________ 

Nome:  

CPF: 


