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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO/FMC n° (...) 
 

EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL Nº. (...), ÁREA (...), 

INTITULADO (...) QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE ASCURRA E O (A) SR.(A) (...). 

 
Aos (...) dias de (...) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o MUNICÍPIO DE ASCURRA, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Rua Benjamin Constant, n. 221, Centro, 

inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.772/0001-61, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO 

representado neste ato pela Diretora Municipal de Cultura, Sra. Scheila Prade, inscrita no CPF nº 

048.287.439-28, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Sr. (a) (...), portador do 

RG nº (...), inscrito no CPF nº (...), residente e domiciliado na Rua (...), nº (...), bairro (...), no Município 

de Ascurra, doravante denominado simplesmente CONTRATADO (A), celebram este termo aditivo de 

contrato, nos termos do Concurso n. 001/2021 e de acordo com as disposições previstas na Lei 

Complementar n. 275/2021 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente Contrato de Apoio Financeiro a execução do Projeto Cultural nº 01/2021, 

Áreas de Música, Dança, Teatro e Artesanato, intitulado PRÊMIO PROFESSORA DIRCELIA 

BADALOTTI, de responsabilidade do (a) CONTRATADO (A), nos moldes descritos no projeto técnico 

premiado. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL E DA VIGÊNCIA 

DO CONTRATO. 

 
A vigência do presente Contrato será o prazo de execução do projeto cultural, ou seja, de xxxxx a 

xxxxxx. A execução do projeto cultural iniciará a partir do recebimento do recurso financeiro na conta 

específica do projeto cultural até a data final do seu prazo de execução. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. O prazo previsto acima poderá ser prorrogado, por no máximo 04 (quatro) 

meses, a pedido do (a) CONTRATADO (A), por escrito, junto à CONTRATANTE, conforme disposto 

na Cláusula Oitava. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E PRAZO DE ENTREGA 

 

O (A) CONTRATADO (A) atestará o cumprimento do objeto premiado por meio da apresentação do 

Relatório Técnico Detalhado do projeto cultural, objeto deste contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

de acordo com o prazo da cláusula 2ª, ou seja, até o dia xxxxxxxx, e caso for deferida a prorrogação 

do referido prazo, por meio de Termo Aditivo, contar-se-á a partir da nova data final de execução do 

projeto. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. Caso o (a) CONTRATADO (A) não entregue o Relatório Técnico Detalhado no 

prazo estabelecido ou não acate as decisões e pareceres da Comissão de Análise Documental e 

Técnica (CADT) estará sujeito ao exposto no item 17 do Edital que rege este contrato bem como as 

demais legislações aplicadas. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 

Para a execução do objeto premiado de que trata a Cláusula Primeira, a CONTRATANTE repassará 

ao (à) CONTRATADO (A), após a assinatura do presente, a importância total de R$ (...), em doze 

parcelas de R$ (...), que será depositado na seguinte conta bancária vinculada ao projeto: Banco do 
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Brasil, agência (...), conta corrente nº (...), em nome do (da) CONTRATADO (A), responsabilizando-

se este pelos referidos dados bancários fornecidos. 

 
§1° O valor a ser repassado ao (à) CONTRATADO (A) pessoa física será líquido, já retidos na fonte os 

impostos, quando devidos. 

 

§2° Quando houver devolução integral ou parcial do recurso financeiro, o (a) CONTRATADO (A) 

deverá restituir o valor devidamente corrigido pelo índice do INPC e aplicado os juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês à conta específica do FMC. 

 
§3° Somente será permitida a aplicação de recursos na execução do objeto premiado, compreendendo 

às prestações de serviços e as comprovações da realização a partir da data de recebimento do 

recurso financeiro até o prazo final de execução do projeto cultural, não sendo as mesmas permitidas 

no período que antecede o repasse financeiro, nem durante/após o prazo para entrega do Relatório 

Técnico Detalhado. Na sua ocorrência, serão aplicadas as penalidades cabíveis. 

 
§4º O (A) CONTRATADO (A) possui total autonomia para a gestão dos recursos informados nesta 

cláusula, buscando as melhores formas de aplicá-lo, com vistas ao cumprimento do objeto premiado. 

 
§5º As despesas dos materiais/serviços, constantes no Cronograma Físico-Financeiro, que 

ultrapassarem o valor do prêmio ou que nele não foram previstas, serão de responsabilidade do 

premiado e deverão ser custeadas com recursos próprios e/ou de terceiros, não podendo inviabilizar a 

execução do projeto cultural, bem como não poderá comprometer a qualidade técnica e artística do 

projeto cultural premiado, sob pena de aplicação das penalidades constantes na Cláusula Décima 

Primeira. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
I – efetuar o repasse do recurso financeiro ao CONTRATADO;  

II – fiscalizar a fiel observância das disposições deste Contrato; 

III – acompanhar e fiscalizar, o cumprimento da execução dos projetos culturais premiados, realizando 

vistorias, avaliações, perícias, análises e demais levantamentos quando entender necessárias; 

IV - comunicar ao CONTRATADO das deficiências existentes na execução do projeto cultural para 

adoção das medidas corretivas; 

V - prestar informações requeridas pelo CONTRATADO sobre quaisquer dúvidas referentes ao Edital 

n. 001/2021 do FMC, sobre a LC n. 275/2021 e suas alterações, bem como outras dúvidas relativas à 

execução do projeto cultural; 

VI - elaborar o Termo Aditivo a este Contrato quando for o caso;  

VII – emitir diligências, quando cabível; 

VIII – observar o cumprimento das instruções do Regulamento do Edital n. 001/2021 e da LC n. 

275/2021 e suas alterações; 

IX - divulgar os releases das ações culturais enviados pelo (a) CONTRATADO (A) nos meios de 

comunicação do MUNICÍPIO, entre outras atribuições correlatas. 

X - instaurar a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, realizar a inscrição em Dívida Ativa e aplicar ao (à) 

CONTRATADO (A) as sanções cabíveis. 

 
§1º Caberá à CONTRATANTE, analisar em cada caso concreto, a justificativa do (da) CONTRATADO 

(A) relativo ao atraso na execução e/ou entrega do Relatório Técnico Detalhado do projeto cultural 

premiado quando houver greve, enchente, falta/escassez de mão de obra e/ou serviço/produto 

necessário para a execução do projeto, questões de doença (mediante atestado médico) ou outros 

casos fortuitos ou de força maior, desde que devidamente comprovados. 

 



3 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Rua Benjamin Constant, n. 221 – Centro – Ascurra/SC - CEP 89.138-000 
Telefone: (47) 3383 0222 - CNPJ: 83.102.772/0001-61 

procuradoria@ascurra.sc.gov.br / www.ascurra.sc.gov.br  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DO (DA) CONTRATADO (A) 

 
O (A) CONTRATADO (A) obriga-se a: 

 
I. executar o Projeto Cultural, de que trata a Cláusula Primeira e Cláusula Sétima, no prazo 

estipulado na Cláusula Segunda, obedecendo ao Plano de Trabalho aprovado e as 
disposições deste Contrato; 

II. não repassar ou transferir o recurso financeiro para a gestão de terceiro em sua parcialidade 
ou totalidade, nem a titularidade do projeto para terceiros; 

III. não realizar despesas, prestar serviço, realizar ações culturais, distribuir o produto 
cultural/donativos em data anterior ao repasse financeiro ou posteriormente ao prazo final de 
execução do projeto cultural; 

IV. não utilizar o recurso financeiro em finalidade diversa/irregular da pactuada, sob pena  de 
devolução integral/parcial deste, acrescidos de juros e correção monetária; 

V. devolver o recurso financeiro acrescidos de juros e correção monetária; 
VI. realizar o encerramento da conta bancária vinculada ao projeto cultural ao término da sua 

execução; 
VII. entregar à CONTRATANTE a comprovação de cumprimento do objeto premiado por meio de 

Relatório Técnico Detalhado, dentro do prazo especificado na Cláusula Terceira. 
VIII. manter atualizados os dados cadastrais junto à Diretoria de Cultura, não podendo alegar 

qualquer prejuízo pela referida omissão; 
IX. inserir as logomarcas e citação de patrocínio do Prêmio Professora Dircelia Badalotti, 

constante no anexo da Lei Complementar n. 275/2021, no produto cultural, nas peças 
publicitárias, gráficas/digitais, audiovisuais, entre outras, na realização das ações culturais, nos 
releases, em entrevistas, etc, assim como citá-lo na realização das ações culturais, releases, 
entrevistas, etc;  

X. comunicar a Diretoria de Cultura, a qualquer tempo, fato ou evento que venha alterar sua 
situação particular quanto à capacidade técnica, jurídica, idoneidade financeira e regularidade 
fiscal; 

XI. recolher os tributos/impostos devidos, de acordo a legislação vigente; 
XII. ler atentamente e cumprir com o constante neste Contrato, no Edital n. 001/2021 do FMC e 

seu Regulamento; 
XIII. atender dentro do prazo estipulado às diligências emitidas pela CONTRATANTE, não podendo 

alegar prejuízos na omissão do cumprimento das mesmas; 
XIV. não alterar o título do projeto cultural aprovado, que é parte integrante do objeto do projeto, 

nem apresentar produto cultural/ação cultural divergentes do aprovado, sob pena das sanções 
legais cabíveis; 

XV. os projetos culturais que preverem arrecadação financeira na comercialização do produto 
cultural físico e do acesso às ações culturais deverão ser comercializados a preços populares, 
no valor máximo de até R$ 30,00 (trinta reais), por unidade ou acesso. 

 
§1º Quanto aos direitos autorais, de imagem e de voz, o (a) CONTRATADO (A) e os demais 

participantes do projeto cultural premiado autorizam a CONTRATANTE e o FMC a utilizar os registros 

das ações culturais e etapas do projeto cultural, bem como as imagens de seus resultados em mídia 

impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, inclusive para fins educacionais e de 

divulgação, os produtos culturais resultantes, sem comercialização e sem ônus, por tempo 

indeterminado. 

 
§2º O (A) CONTRATADO (A) fica desde já ciente de que será de sua responsabilidade os direitos 

autorais que porventura venham ou não contratar com produtoras ou similares ou ceder a estas, 

devendo arcar com eventuais reparações ou indenizações que vierem a ser cobradas em decorrência 

do uso de imagens, publicações de obras, filmes, teatros, pesquisas, entre outros, decorrentes do 

objeto do projeto cultural. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS AÇÕES CULTURAIS, DOS PRODUTOS CULTURAIS E DOS 

DONATIVOS 

 

A realização de ações culturais de acesso gratuito e o percentual de distribuição gratuita do produto 
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cultural são considerados de interesse público como contrapartida social. A realização de ações 

culturais obrigatórias deverão ter acesso público livre e gratuito, bem como deverão ser gratuitos o 

percentual de distribuição do produto cultural, este quando houver. 

 
§1º A confirmação da realização das ações culturais se dará da seguinte forma: 
 

a) Confirmar/cancelar/reagendar a realização das ações culturais expressas no inciso II desta 

cláusula, à Diretoria de Cultura com 30 (trinta) dias de antecedência pelo endereço eletrônico: 

cultura@ascurra.sc.gov.br. 

b) Enviar o material promocional e release, previamente aprovados pela Diretoria de Cultura das 

ações culturais expressas no inciso II desta cláusula, para divulgação com antecedência de 15 

(quinze) dias da sua realização ao seguinte endereço eletrônico: cultura@ascurra.sc.gov.br. 

 
§2° O (A) CONTRATADO (A) fica desde já ciente que deverá realizar a totalidade do constante no §1° 

acima dentro do prazo de execução do projeto cultural, comprovando seus respectivos cumprimentos 

na prestação de contas por meio do Relatório Técnico Detalhado. 

 
§3º - O (A) CONTRATADO (A) deverá adotar as melhores práticas para alcançar no mínimo 60% do 

público total informado no inciso II desta cláusula. Caso o CONTRATADO não alcance a quantidade 

mínima de público estabelecida deverá propor a realização de ações complementares, por meio de 

Pedido de Readequação à Diretoria de Cultura pelo e-mail cultura@ascurra.sc.gov.br, durante o prazo 

de execução do projeto. 

 
§4º O (A) CONTRATADO (A) poderá ter outras arrecadações financeiras, mesmo que relacionadas ao 

objeto do projeto, durante a execução do projeto cultural, desde que não previstas no inciso II e IV da 

Cláusula Sétima. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES AO PRESENTE CONTRATO E AO PROJETO 

CULTURAL 

 

O presente Contrato somente poderá ser alterado por meio de Termo Aditivo, devidamente assinado 

pelas partes contratantes, sendo vedado aditá-lo com o intuito de modificar o seu objeto, ainda que 

parcialmente. 

 
§1° A CONTRATANTE realizará alterações a este Contrato modificando as cláusulas contratuais 

mediante requerimento de Pedido de Readequação (Anexo X do Edital n. 001/2021) ao projeto cultural 

apresentado pelo (a) CONTRATADO (A), devidamente aprovada pela Diretoria de Cultura, sem 

prejuízo da efetiva comprovação do cumprimento no Relatório Técnico Detalhado. 

 
§2º O (A) CONTRATADO (A) deverá solicitar à Diretoria de Cultura, por e-mail 

cultura@ascurra.sc.gov.br, com 10 (dez) dias de antecedência, quando houver necessidade de 

alteração das ações culturais, a distribuição dos produtos culturais, a arrecadação e distribuição dos 

donativos. 

 
§3º O (A) CONTRATADO (A) ficará facultado (a) a requerer alteração da realização das ações 

culturais, da distribuição dos produtos culturais e da arrecadação e da distribuição dos donativos, no 

prazo estabelecido no § 2º, em casos fortuitos ou de força maior, desde que comprovado no Relatório 

Técnico Detalhado. 

 
§4º O (A) CONTRATADO (A) deverá solicitar solicitar à Diretoria de Cultura, por e-mail 

cultura@ascurra.sc.gov.br, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do prazo de 

execução do projeto cultural, quando houver necessidade da Prorrogação do Prazo de execução do 

Projeto Cultural, conforme § único da Cláusula Segunda. 

 

mailto:fomentocultural@blumenau.sc.gov.br
mailto:fomentocultural@blumenau.sc.gov.br
mailto:cultura@ascurra.sc.gov.br,
mailto:cultura@ascurra.sc.gov.br,
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§5º Após o término do prazo de execução do projeto cultural não caberá pedido de prorrogação. 

 
CLÁUSULA NONA – DO RELATÓRIO TËCNICO DETALHADO 

 

A entrega do Relatório Técnico Detalhado do projeto cultural premiado deverá ser realizada em até 30 

(trinta) dias após o prazo final de execução do projeto cultural, de acordo com o constante na Cláusula 

Segunda e Terceira deste Contrato, protocolado em 2 (duas) vias (original e cópia – podendo esta 

segunda ser em formato digital PDF) na Diretoria de Cultura, encadernado  em espiral, com suas 

folhas numeradas e todas as vias rubricadas, assinado pelo (a) CONTRATADO (A). 

 
§1° O Relatório Técnico Detalhado do projeto cultural premiado deverá estar de acordo com o Plano 

de Trabalho, as disposições do Contrato de Apoio Financeiro firmado e Aditivos, quando houverem, e 

as orientações constantes no Edital n. 001/2021, bem como na LC n. 275/2021 e suas alterações, 

disponíveis no site do MUNICÍPIO. 

 
§2º - O (A) CONTRATADO (A) deverá preencher os formulários específicos que compõem o Relatório 

Técnico Detalhado juntando os documentos comprobatórios do cumprimento da realização do objeto 

premiado, em ordem cronológica conforme orientações constantes no Edital; 

 
§3º - O Relatório Técnico Detalhado deverá comprovar o cumprimento do objeto premiado de acordo 

com o formato disponibilizado no site do MUNICÍPIO; 

 
§4º Para fins de encadernação deverão ser colados em uma folha A4 documentos que forem inferiores 

ao seu tamanho e quando houver DVD’s, CD’s, livros, etc, estes deverão estar inseridos em plástico 

A4, identificado o conteúdo na sua embalagem e no material. 

 
§5º Quando houver produto cultural físico, deverá fazer parte do Relatório Técnico Detalhado 1 (uma) 

unidade para fins de comprovação do cumprimento do objeto. 

 
§6º A Diretoria de Cultura analisará o Relatório Técnico Detalhado da execução do objeto premiado, 

conforme disposto na LC n. 275/2021 e suas alterações, emitindo Parecer, no prazo de até 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar do recebimento do Relatório Técnico Detalhado, podendo referido prazo ser 

prorrogado, justificadamente, por mais 180 (cento e oitenta) dias. 

 
§7º A CONTRATANTE visando o cumprimento da análise do Relatório Técnico Detalhado observará o 

cumprimento deste Contrato de Apoio Financeiro, do Edital n. 001/2021, podendo emitir diligências, 

solicitando informações, documentos e comprovações e ao término dessa análise emitirá Parecer em 

conformidade com a LC nº 245/2021. 

 
§8º É de total responsabilidade do (a) CONTRATADO (A) e de seus contratados o recolhimento dos 

impostos/tributos devidos, relativo à prestação dos serviços quanto ao cumprimento do objeto 

premiado, de acordo com a legislação tributária vigente. 

 
§9º Se o (a) CONTRATADO (A) não comprovar o cumprimento da execução do objeto na integralidade 

estará sujeito à rescisão contratual e a devolução de recursos à conta específica do FMC, ficando 

impossibilitado de apresentar novos projetos perante o FMC, às penalidades descritas neste Contrato, 

na LC n. 245/2021 e suas alterações, além de outras sanções legais cabíveis. 

 
§10º Caso o (a) CONTRATADO (A) não entregar o Relatório Técnico Detalhado no prazo previsto na 

Cláusula Terceira ou não devolver o recurso financeiro devido, será instaurada Tomada de Contas 

Especial, ficando o (a) CONTRATADO (A) impossibilitado (a) de apresentar novos projetos culturais 

perante o FMC, além de outras sanções legais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. 
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Constituem motivos para a rescisão do Contrato de Apoio Financeiro e devolução integral/parcial dos 

recursos financeiros recebidos ao FMC, o descumprimento das disposições do Edital n. 001/2021, do 

constante na LC n. 245/2021 e o inadimplemento de qualquer das Cláusulas deste Contrato. 

 
§1° Quando houver devolução integral ou parcial do recurso financeiro, o (a) CONTRATADO (A) 

deverá restituir o valor devidamente corrigido pelo índice do INPC e aplicado os juros legais de 1% 

(hum por cento) ao mês à conta específica do FMC. 

 
§2º Quando se tratar de devolução integral do recurso financeiro, para fins de devolução de recursos à 

CONTRATANTE, será considerada atualização monetária do valor repassado ao (a) CONTRATADO a 

partir da data do efetivo repasse à conta específica do projeto cultural. 

 
§3º Quando se tratar de devolução parcial do recurso financeiro, para fins de devolução à 

CONTRATANTE, será considerada atualização monetária do valor devido a partir do agravante 

ocorrido. 

 
§4º A devolução do recurso recebido pelo (a) CONTRATADO (A) deverá ser quitado integralmente à 

CONTRATANTE na conta específica do FMC. No caso de não cumprimento da devolução de recursos 

pelo (a) CONTRATADO (A), a CONTRATANTE iniciará processo administrativo para reparação do 

erário com inscrição em Dívida Ativa do Município. 

 
§5º Enquanto o (a) CONTRATADO (A), ou o (a) CONTRATADO (A) e seu representante legal, não 

quitar seu débito junto ao FMC não poderá se inscrever em outros Editais do FMC. 

 
§5º Reconhecem as partes que o presente Contrato é título executivo extrajudicial, podendo a 

CONTRATANTE valer-se dele para fins de seu cumprimento e execução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
A utilização dos recursos financeiros, a execução do objeto premiado e/ou a entrega do Relatório 

Técnico Detalhado em desacordo com as finalidades do Plano de Trabalho, deste Contrato, do Edital 

n. 001/2021 e seu Regulamento, implicará, de forma isolada ou cumulativa: 

 
a) na devolução do valor total ou parcial do recurso financeiro ao FMC, devidamente corrigido e 

acrescido dos juros legais; 

b) na inabilitação do premiado ou do premiado e de seu representante legal ao recebimento de 

recursos financeiros do FMC por 02 (dois) anos consecutivos, a contar da data de emissão do Parecer 

da Diretoria de Cultura; 

c) na inscrição do premiado em Dívida Ativa do Município; 

d) nas demais sanções cíveis, penais e administrativas, legalmente cabíveis. 

 
§1º A aplicação das logomarcas, em desacordo com o Regulamento do Edital, ensejará na aplicação 

cumulativa das penalidades previstas no caput desta Cláusula. 

 
§2º Caso o (a) CONTRATADO (A), não entregar no prazo estabelecido na Cláusula Terceira, o 

Relatório Técnico Detalhado, deixar de atender integralmente as diligências requeridas para 

complementar o Relatório Técnico Detalhado, não realizar a devolução de recursos ao FMC, for 

omissa às notificações expedidas pela CONTRATANTE, será realizada a TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL. 

 
§3° As penalidades que serão aplicadas estão expressas na LC n. 245/2021 e sua alteração. 

 
§4º No parecer de análise do Relatório Técnico Detalhado emitido pela Diretoria de Cultura poderá 

constar restrições baseados no cumprimento da finalidade do repasse do recurso, na execução do 

objeto premiado, no cumprimento da comprovação da execução do projeto premiado, na entrega e no 
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constante do Relatório Técnico Detalhado, no cumprimento deste Contrato e das orientações 

constantes no Edital n. 001/2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Cidade de Ascurra (SC) para dirimir quaisquer dúvidas e questões 

oriundas do presente Contrato, que se refere ao Edital n. 001/2021 do FMC, com renúncia de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

 

 
Ascurra, xxx de xxxx de 2021. 

 

 
SCHEILA PRADE 

Diretora Municipal de Cultura 
 
 
 

CONTRATADO (A) 
 

 


