
DECRETO N° 091, DE 27 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre Ações ao Apoio de Eventos
Culturais e Artísticos do âmbito do Município
de Caruaru.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições conferidas pelo inciso IV do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com
observância as disposições trazidas pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021;

CONSIDERANDO a disposição da Administração Pública Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal, bem como as Diretrizes da Organização Administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger as manifestações de cultura popular e
incentivar o seu desenvolvimento, prevista no art. 149 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que o São João de Caruaru Patrimônio Cultural e Imaterial deste
Município e do Estado de Pernambuco, por força da Lei Municipal no 5.006, de 23 de agosto
de 2010 e da Lei Estadual no 13.788, de 09 de junho de 2009;

CONSIDERANDO a Lei n° 5.406, de 16 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Sistema
Municipal de Cultura de Caruaru, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão,
inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos financiamento e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Lei no 4.218, de 20 de junho de 2003, que criou o Sistema de
Incentivo à Cultura-SIC no âmbito do município de Caruaru;

CONSIDERANDO a Lei no 4.416, de 20 de maio de 2005, que dispõe sobre os festejos
juninos no Município de Caruaru;

CONSIDERANDO a Lei 6.172 de 22 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a proibição
de recursos públicos do Município para a contratação de artistas que incentivem a violência
ou o desrespeito às mulheres, à população negra ou às pessoas LGBT;

CONSIDERANDO a Lei nº 6.301, de 04 de junho de 2019, que dispõe sobre a proibição
de recursos públicos do Município de Caruaru para a contratação de artistas que incentivem a
violência ou o desrespeito às religiões e seus símbolos;

CONSIDERANDO a Lei n° 6.514, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de publicação no site oficial e portal da transparência da prefeitura, as
informações sobre a aplicação de recursos destinados à realização de eventos relacionados ao
Carnaval, Semana Santa, São João e demais shows, eventos e apresentações culturais
apoiados ou Promovidos pelo Poder Público Municipal;



DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a Instrução Normativa que regulamenta o âmbito de Ações ao
Apoio de Eventos Culturais e Artísticos do Município de Caruaru, elaborada pela
Controladoria Geral do Município, Órgão do Controle Interno do Poder Executivo de Caruaru.

Parágrafo Único. A Instrução Normativa a que se refere este artigo é constante do
Anexo Único deste Decreto, bem como os Anexos constantes àquela Instrução Normativa.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio Jaime Nejaim, 27 de maio de 2022; 201º da Independência; 134º da República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município



DECRETO N° 091, DE 27 DE MAIO DE 2022.

ANEXO ÚNICO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001 DE 27 DE MAIO DE 2022

Versão: 01
Aprovação em: 27/05/2022
Ato de Aprovação: Decreto nº 091/2022
Unidade Responsável/Emissora: Controladoria Geral do Município.
Assunto: Regulamentação da Instrução Normativa do Município de Caruaru referente a
normas que instituem Ações ao Apoio Cultural e Artístico.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º. Dispor sobre a produção de Instruções Normativas e Regulamentar procedimentos,
para fins de Apoio a Ações Culturais e Artísticas do Município de Caruaru.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Abrange todos os órgãos e entidades vinculados à Administração Direta e Indireta da
Prefeitura de Caruaru, bem como os responsáveis diretos e indiretos.

CAPÍTULO III
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Art. 3º. Os fundamentos jurídicos desta Instrução Normativa encontram respaldo:
I - Lei Complementar nº 101/2000;
II - Lei Federal nº 8.666/1993;
III - Lei Federal nº 14.133/2021;
IV - Lei Estadual no 13.788/2009;
V - Art. 149 da Lei Orgânica do Município;
VI - Lei Municipal 4.218/2003;
VII - Lei Municipal 4.416/2005;
VIII - Lei Municipal no 5.006/2010;
IX - Lei Municipal n° 5.406/2014;
X - Lei Municipal nº 6.172/2019;
XI - Lei Municipal nº 6.301/2019; e,
XII - Lei Municipal nº 6.514/2020.

CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa, compreende-se o mister em:
I- Instituir no âmbito da Cultura do Município de Caruaru, com objetivo de valorizar

e preservar o patrimônio cultural da cidade, através das mais variadas formas de
expressão e manifestação;



II- Garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da
cultura popular;

III- Assegurar a transparência dos dados e das informações sobre a aplicação de
recursos destinados à realização de eventos relacionados ao Carnaval, Semana
Santa, São João e demais eventos e apresentações culturais apoiados ou
promovidos pelo Poder Público Municipal;

IV- Implementar políticas públicas de cultura, qualificando o conteúdo artístico,
considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade
cultural, no que dispõe a Lei nº 6.301/2019, que versa sobre a proibição dos gastos
com recursos públicos contratação de artistas que incentivem a violência ou o
desrespeito às religiões e seus símbolos;

V- Amparar na forma da lei a proibição de recursos públicos do Município para a
contratação de artistas que incentivem a violência ou o desrespeito às mulheres, à
população negra ou às pessoas LGBT; (Lei nº 6.172, de 22 de fevereiro de 2019);

VI- Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais, apoiar a produção e a
expressão cultural, fortalecer a economia criativa, contribuir para o
desenvolvimento cultural do Município de Caruaru.

CAPÍTULO V
DO OBJETO

Art. 4° Esta Instrução Normativa pretende selecionar e apoiar propostas culturais no
Município de Caruaru.
§ 1° - Integram esta Instrução Normativa os anexos a seguir discriminados:

Anexo I – Formulário de Inscrição do Projeto;
Anexo II – Orçamento detalhado do projeto;
Anexo III – Termo de Concessão do Apoio Financeiro;
Anexo IV – Termo de Compromisso de Execução do Projeto;
Anexo V – Termo de autorização do uso de imagens e áudio
Anexo VI – Planilha de Prestação de Contas;
Anexo VII – Portaria para designação de gestor e fiscal de apoio cultural; e,
Anexo VIII – Termo de Responsabilização.

CAPÍTULO VI
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Art. 6° A apresentação de propostas deverá ser feita junto ao Edital de Eventos e Festividades
Culturais.
Parágrafo único. A apresentação de propostas nos termos do caput implicará na aceitação
integral e irretratável pelos proponentes, dos termos, cláusulas, condições e anexos desta
Instrução Normativa, que passarão a integrar as obrigações do(s) proponente(s), bem como na
observância das leis, decretos e das normas técnicas aplicáveis, especialmente editais, não
sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase, seja
do procedimento aqui disposto, seja da execução dos serviços ou da prestação de contas.
Art. 7° Estarão aptos a participar do processo de seleção, que trata a presente Instrução
Normativa, os proponentes:
I- Pessoa Física: maior de 18 (dezoito) anos, que exerça, comprovadamente, há no mínimo 02
(dois) anos, atividades culturais no município de Caruaru e que seja produtor cultural ou



representante cultural no âmbito Município de Caruaru, devendo apresentar, em 01 (uma via),
cópias dos seguintes documentos:
a) Cópia de documento de identificação oficial com foto;
b) Comprovante de endereço residencial atualizado (até 90 dias);
Nota: O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome do proponente. Não
havendo, deverá ser apresentado de forma complementar contrato de locação ou declaração de
residência assinado pelo proprietário do imóvel e proponente;
c) Comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal (Cópia de inscrição do CPF ou
declaração eletrônica);
d) Certidão negativa de débitos com o Município de Caruaru;
e) Declaração informativa de dados contendo PIS/NIT/PASEP; e,
f) Declaração informativa de dados bancários conforme dispositivo previsto no artigo 21 desta
Instrução Normativa.

II- Pessoa Jurídica: dotada de natureza cultural, com Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) específico ou correlato à área cultural, que exerça, comprovadamente,
há no mínimo 02 (dois) anos, atividades culturais no Município de Caruaru, e que esteja
adimplente com as obrigações fiscais e trabalhistas, devendo apresentar, em 01 (uma via),
cópias dos seguintes documentos:
a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, acompanhado de documento de eleição e posso dos
atuais administradores;
b) Comprovante de endereço atualizado (até 90 dias);
Nota: O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome do proponente.
c) Comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal;
d) Número de inscrição municipal junto a Secretaria da Fazenda Municipal;
e) Certidão negativa de débitos municipais;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do presidente
ou representante legal da organização/pessoa jurídica proponente;
h) Cópia do CPF do representante;
i) Cópia de documento oficial de identificação com foto do representante;
j) Declaração informativa de dados bancários conforme dispositivo previsto no artigo 21 desta
Instrução Normativa.

Parágrafo Único: No caso de inscrição feita por cooperativas, coletivos, associações ou
produtoras, deverá ser especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, companhia, banda ou
artista que está sendo representado, seu endereço e contatos telefônicos e de e-mail.

Art. 8° Serão aceitos projetos artísticos e culturais nas seguintes linguagens e segmentos:
I. Dança e congêneres;
II. Música popular, erudita e instrumental;
III. Artes plásticas, artes visuais e congêneres;
IV. Artesanato;
V. Culturas populares tradicionais.

Art. 9° Serão proibidos gastos com recursos públicos do município para projetos artísticos
culturais, apresentações, e contratação de artistas que:



I. Incentivem a violência ou o desrespeito às mulheres, à população LGBT;
II. Incentivem a violência ou o desrespeito às religiões e seus símbolos.

Art. 10. A proposta a que faz menção o art. 2°, será preenchida a partir do modelo constante
do Anexo I desta Instrução Normativa e deverá, dentre outros, conter o seguinte:
I- Descrição detalhada do objeto a ser executado;
II- Justificativa contendo os interesses recíprocos (administração e particular/comunidade);
III- Objetivos do projeto;
IV- Cronograma detalhado das atividades;
V- Histórico do festejo;
VI- Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do
projeto, devidamente comprovadas por currículos, certificações, declarações ou outros que
atestem a experiência para realização deste tipo de evento.

Art. 11° Deverá, junto à proposta, ainda, ser apresentado orçamento detalhado do evento,
cujo preenchimento se dará a partir do modelo constante do Anexo II desta Instrução
Normativa.

Art. 12. O não atendimento ou o descumprimento das condições previstas nos arts. 6°, 7°, 8°,
9°, 10 e 11 implicará na recusa da proposta em qualquer fase do procedimento disposto por
essa Instrução Normativa.

Art. 13. Apto(s) sob as condições dispostas neste Capítulo, será avaliada a ocorrência ou não
de impedimentos no(s) projeto(s), nos termos dos artigos seguintes.

CAPÍTULO VII
IMPEDIMENTOS

Art. 14. É vedada a participação neste processo de:
I- Proposta de pessoa física que tenha como proponente funcionário público, funcionário
terceirizado, cargos comissionados, estagiários ou do Poder Legislativo de Caruaru, ainda que
por mandato eletivo, bem como de seus cônjuges, ascendentes, descendentes até terceiro grau,
além de seus sócios comerciais;
II- Proposta de pessoa jurídica que tenha como membro de sua diretoria funcionário público,
funcionário terceirizado, cargos comissionados ou estagiários;
III- Proponentes que estejam em situação de pendência, inadimplência, falta de prestação de
contas em contratos e/ou convênios celebrados com a esfera Municipal;
IV- Fica vedada a participação no procedimento previsto nesta Instrução Normativa, dos
produtores culturais, proponentes que estejam em situação de pendência, inadimplência ou
falta de prestação de contas com aquela Secretaria/Entidade;
Art. 15. Aptas à participação e não havendo impedimento, as propostas serão selecionadas
nos termos dos artigos seguintes.

CAPÍTULO VIII
DA SELEÇÃO

Art. 16. As propostas inscritas serão analisadas em fase única, pela Secretaria/Entidade
competente cuja composição de análise se dará de acordo com as linguagens/segmentos



dispostas no art. 8° e será instituída previamente à análise das propostas, através de
deliberação conjunta da Comissão Deliberativa disposta no art. 20 da Lei Municipal n.º
4.218/2003.

Art. 17. As propostas inscritas serão analisadas a partir dos seguintes critérios e pontuações:
I - Conteúdo Artístico (1 a 10 pontos);
II - Exequibilidade da Proposta (1 a 10 pontos);
III- Criatividade e Inventividade (1 a 10 pontos);
IV- Trajetória profissional comprovada (1 a 10 pontos);
V- Interação artística da proposta com a diversidade cultural de Caruaru (1 a 10 pontos).

§1°. Entende-se por:
a) “Conteúdo Artístico” – o valor estético e simbólico do projeto, na perspectiva da arte e da
predominância de temas de interesse da cultura caruaruense.
b) “Exequibilidade da Proposta” – a capacidade de execução técnica, adequação de custo e
viabilidade econômica de realização do projeto de acordo com o detalhamento da proposta
apresentada.
c) “Criatividade e inventividade” – o caráter inovador do projeto.
d) “Trajetória profissional comprovada” – tempo de atuação no cenário artístico/ cultural,
concomitantemente à sua formação profissional e ao desenvolvimento/ execução de
programas, projetos e ações artísticas e culturais.
e) “Interação artística da proposta com a diversidade cultural de Caruaru” – inserção códigos
ou signos que fortaleçam/ dialoguem com a diversidade da cultura produzida no Município.

§ 2°. Os proponentes serão selecionados de acordo com a maior pontuação, estando
automaticamente inabilitadas as propostas com nota inferior a 50% do somatório de pontos
atingíveis.

§ 3°. Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes
critérios de desempate:
a) Maior nota no critério “Trajetória profissional comprovada”;
b) Maior nota no critério “Conteúdo Artístico”;
c) Maior nota no critério “Criatividade e inventividade”.

§ 4°. A comissão de seleção poderá inabilitar propostas apresentadas de forma distinta ao
edital ou redefinir categorias de inscrições, em casos devidamente justificados.
Art. 18. Proponentes não selecionados poderão impetrar recurso nos prazos previstos em
edital, não cabendo neste ato a complementação ou troca de documentos, devendo a Comissão
de Seleção respondê-los de acordo com prazo estipulado em edital.
Art. 19. A relação das propostas habilitadas e inabilitadas será divulgada no Diário Oficial do
Município.

CAPÍTULO IX
DA ASSINATURA DO TERMO E DOS PAGAMENTOS

Art. 20. Selecionado o projeto, deverá o beneficiário comparecer, em até 03 (três) dias úteis
após a publicação do resultado no Diário Oficial do Município, à respectiva
Secretaria/Entidade, para assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro.



Parágrafo único. Caso não compareça, no prazo supramencionado, perderá o direito ao apoio
financeiro.
Art. 21. Os recursos para os projetos selecionados serão liberados em parcela única, através
de transferência bancária para conta do proponente, após a assinatura do Termo de Concessão
de Apoio Financeiro.
Nota: A conta bancária deve ser exclusiva para o recebimento dos recursos públicos, ficando
vedado o uso de contas bancárias em que haja outras movimentações financeiras, mesmo
sendo da titularidade do proponente.
Art. 22. Os proponentes selecionados deverão, no ato da assinatura do Termo de Concessão,
apresentar comprovante de conta bancária de sua titularidade nos termos do art. 21, para o
processo de empenho, sob pena de perda do direito de concessão de apoio.
Art. 23. O pagamento dos recursos destinados por esta Instrução Normativa fica
condicionado à atualização, se necessária, da documentação de comprovação de regularidade
fiscal.

CAPÍTULO X
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 24. É imprescindível, por parte do proponente, a entrega, à respectiva
Secretaria/Entidade, até 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do evento ou do efetivo
recebimento dos valores, da Prestação de Contas Final e do Relatório de Atividades ocorridas.
Parágrafo único. O Relatório de Atividades deverá conter datas e locais específicos do
evento, detalhamento de trajeto, registro dos resultados, quantidade de público beneficiado,
material de divulgação, fotografias, material impresso e mídias digitais, caso haja.
Art. 25. A prestação de contas deverá conter:
I- Comprovantes de despesas (Notas Fiscais em nome do proponente e Recibos);
II- Extrato da conta bancária exclusiva em que foi recebido o apoio financeiro, durante o
período de recebimento de recursos provenientes do termo de concessão;
III- Comprovante de restituição de recurso à conta indicada pelo município, para o caso de
valores não utilizados pelo festejo beneficiado.
Parágrafo único. São vedadas, as seguintes despesas:
I- Taxas bancárias, multas e cobrança de juros;
II- Aquisição de bens permanentes;
III- Aquelas de natureza contínua que não tenham relação direta com o projeto aprovado.
Caso haja, deverá ser apresentada documentação que justifique a necessidade em relação ao
projeto.

Art. 26. As despesas deverão ser comprovadas, necessariamente, através de recibos e notas
fiscais ou cupom fiscal em nome do proponente, extratos bancários, comprovantes de
transferências bancárias, cópias das peças publicitárias com o brasão do Município de Caruaru
ou outros documentos comprobatórios.
Art. 27. Após o recebimento da prestação de contas pelos proponentes, a Secretaria/Entidade
competente, ficará responsável por emitir relatório(s) referente às atividades de pré-execução,
execução, e pós-execução, e ocorrências pertinentes, para a Controladoria Geral do Município
a fim de que sejam cumpridas as competências e finalidades do órgão, no intuito de garantir a
defesa do patrimônio público, o controle interno, à auditoria pública, a prevenção e o combate
à corrupção e o incremento do controle social e da transparência da gestão no âmbito da



administração pública municipal, além de apoiar o controle externo no exercício de suas
missões institucionais.
Art. 28. Caberá ao Secretário/Diretor-Presidente, através de Portaria publicada no Diário
Oficial do Município, estabelecer o responsável pela análise e julgamento administrativo da
prestação de contas dos projetos beneficiados.

CAPÍTULO XI
DA PUBLICAÇÃO

Art. 29. Fica obrigatória a publicação, no site oficial da Prefeitura Municipal de Caruaru – PE,
mensalmente, em seção específica, demonstrativos de arrecadação e destinação de quaisquer
recursos relacionados a eventos e apresentações culturais apoiadas ou promovidas pelo Poder
Público Municipal, destinados ao Carnaval, Semana Santa, São João e demais eventos e
apresentações culturais. A publicação será feita através de relatório, conterá o mínimo de
informações:
I. Individualização das receitas e despesas, com detalhamento de valores, origem e destino
dos recursos, identificando-se o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme for o caso;
II. Lista de Editais e Contratos firmados;
III. Nome artístico das atrações contratadas;
IV. Data da apresentação;
V. Data limite prevista para pagamento do objeto contratado;

§1°. Caso a data prevista no inciso V seja superior a 30 (trinta) dias após a prestação do objeto
contratado, deverá constar observação informando a justificativa para o atraso no pagamento.
§2°. O relatório deverá ser feito em seções distintas: Carnaval, São João, Semana Santa,
demais eventos e apresentações culturais.

CAPÍTULO XII
DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Art. 30. O proponente selecionado compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da
legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes casos:
I- Inexecução do objeto;
II- Falta de apresentação da prestação de contas, no prazo exigido, salvo em situações de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificadas e acatadas;
III- Utilização dos recursos em finalidade diversa da proposta aprovada;
IV- Rescisão do termo de concessão de apoio financeiro.

CAPÍTULO XIII
DAS PENALIDADES

Art. 31. O descumprimento pelo proponente de qualquer das cláusulas desta Instrução
Normativa implicará:
I- Rescisão do Termo de Concessão de Apoio unilateral;
II- Impedimento de participar de projetos financiados pelo Município de Caruaru pelo
período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 12 da Lei n.º 5.213/2012, observados os



cumprimentos dos procedimentos específicos não compreendidos no escopo da presente
instrução.

Art. 32. O Servidor ou Departamento que não cumprir com suas competências
administrativas nas diretrizes desta Instrução Normativa, poderá ser sujeito à abertura de
Processo Administrativo ou de Processo de Sindicância para apuração de indícios de
irregularidades e eventual aplicação de punição, nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de Pernambuco – Lei Estadual no 6.123/68, aplicável aos servidores
municipais por força das Leis Ordinárias Municipais no 2.482/1977 e 3.672/1994, além
daquelas previstas no Decreto Municipal no 062/2009, bem como, se não cumpridas, por
decorrerem de atribuições formalmente estatuídas, poderão resultar em responsabilização civil,
penal e administrativa.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33°. A Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas respectivas competências,
supervisionará a edição das demais normas disciplinadoras desta matéria, bem como, poderá
estabelecer outros procedimentos e pontos de controle a serem observados.

Art. 34°. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Caruaru/PE, 27 de maio de 2022.

Andréa Ribeiro Lima
Controladora Geral do Município

Pedro Henrique da Costa Silva
Controlador Geral Substituto do Município

Mardiel José dos Santos Júnior
Gerente de Orientação, Normas

e Procedimentos



ANEXO I- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROJETO

PESSOA
FÍSICA

Nome:

CPF: Insc. Municipal:



Endereço:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: E-mail:

Conta: Banco:
Agência:

Profissão: Estado Civil:

RG /Órgão Expedidor:

PIS/NIT/PASEP

1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO:

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

3. FICHA TÉCNICA

FUNÇÃO NOME

4. OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICO):



5. CRONOGRAMA DETALHADO DAS ATIVIDADES:

6. DAS APRESENTAÇÕES / ENSAIOS GERAIS:

7. HISTÓRICO DO PROJETO:

8. CURRÍCULO OU PORTFÓLIO DO PROPONENTE (COMPROVADO):

Data:

Assinatura do Proponente:



ANEXO II – ORÇAMENTO DETALHADO DO PROJETO

ORÇAMENTO

Título:

Proponente:

Endereço:

Descrição detalhada do Objeto Quant. Valor unitário
(R$) Valor Total (R$)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TOTAL GERAL:

Data:

Assinatura do Proponente:



ANEXO III - TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
TERMO DE CONCESSÃO Nº _______/20__

TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO
PROJETO__________________________________________________________________
_
___________ QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CARUARU E O
______________________ DORAVANTE QUALIFICADOS.

OUTORGANTE: QUALIFICAR SECRETARIA/ENTIDADE.
OUTORGADO: ____________________________________________________________.

Têm, entre si, justo e avençado, o presente TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO
FINANCEIRO, sujeitando-se subsidiariamente às normas da Lei DE Licitações e Contratos, e
da Lei Municipal 4.416 de 20 de maio de 2005, suas alterações e demais normas que regem a
espécie, bem como às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro para a realização do
Projeto ___________________, inscrito na categoria _____________________, na
forma descritas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente Termo de Concessão é de 60 (sessenta) dias a contar da
sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGANTE

3.1. Caberá à outorgante:
3.1.1. Liberar os recursos do Apoio Financeiro;
3.1.2. Acompanhar a execução do objeto deste Termo;
3.1.3. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso do OUTORGADO não

cumprir as exigências previstas neste Termo;
3.1.4. Fornecer a imagem contendo seu logotipo que será utilizado na divulgação de

todos os atos de execução do projeto, podendo, a outorgante, a seu critério, fornecer a URL
para ser associada ao seu logotipo, sendo o conteúdo do destino da URL de total
responsabilidade da outorgante.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO

4.1. Caberá ao OUTORGADO:
4.1.1. Executar o Projeto de acordo com as especificações contidas no Projeto e

Orçamento do Festejo, que passam a fazer parte integrante do presente Termo;
4.1.2. Arcar com todos os custos para a sua realização, inclusive pesquisa, material de

divulgação e de execução, equipamentos e mão de obra, bem como com os encargos
trabalhistas, fiscais e sociais decorrentes;



4.1.3. Responsabilizar por eventuais danos, de quaisquer espécies, causados ao
Município de Caruaru, seus equipamentos culturais ou a terceiros, por si, seus prepostos,
representantes, componentes de grupo, artistas vinculados que tenham como causa a má
execução do objeto deste Termo, ou então, a ocorrência de negligência, imperícia ou
imprudência, obrigando-se a arcar com todos os ônus decorrentes.

4.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo;
4.1.5. Devolver, em caso de não cumprimento das exigências previstas no Edital e das

obrigações pactuadas neste Termo, o montante parcial ou integral dos recursos recebidos na
forma deste Termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
notificação administrativa, acrescidos de correção monetária pelo INPC, computada desde a
liberação dos recursos até a data da sua efetiva devolução pelo OUTORGADO, de juros
legais;

4.1.6 Garantir a divulgação do logotipo da OUTORGANTE em todas as peças
promocionais e atos que integram o projeto do festejo.

CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1. É imprescindível, por parte do proponente, a prestação de contas e a entrega à
Secretaria/Entidade competente de relatório detalhado de cumprimento das atividades
ocorridas no período de execução, em até 45 (trinta) dias após a realização do evento ou do
efetivo recebimento dos valores, conforme art. 9º da Lei Municipal 4.416/05.
O relatório de cumprimento de atividades deverá conter:
a) informações sobre a sua execução, incluindo o registro fotográfico e/ou de vídeos;
b) quantidade de público beneficiado;

5.2. As despesas deverão ser comprovadas, necessariamente, através de recibos e notas fiscais
ou cupom fiscal em nome do proponente, extratos bancários, comprovantes de transferências
bancárias, cópias das peças publicitárias com o brasão do Município de Caruaru e da
Secretaria, se houver, ou quaisquer outros documentos comprobatórios, emitidos dentro da
vigência do Termo de Concessão de Apoio Financeiro e em nome do OUTORGADO,
devidamente identificados e mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que
forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor pelo
Tribunal de Contas correspondente, relativa ao exercício em que ocorreu a sua concessão.

5.2.1. A prestação de contas deverá conter: Formulário de Inscrição e Projeto do
evento (Anexo II), Cópia do Termo de Concessão de Apoio Financeiro (Anexo IV) e
eventuais Termos Aditivos, Relatório de Cumprimento de Atividades, Planilha de Prestação
de Contas (Anexo VI), Extrato da conta corrente específica do período de vigência do
presente termo, Comprovante de despesas (Notas Fiscais e Recibos), Comprovante de
recolhimento do saldo de recurso à conta indicada pela OUTORGANTE, se houver.

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas ocorrerão com recursos do Município ou da Secretaria competente a partir de
dotação orçamentária própria.



CLÁUSULA SÉTIMA: VALOR DO APOIO FINANCEIRO

7.1. Será devido o montante total de ___________________________________, de acordo
com a categoria.

CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO

8.1. A liberação dos recursos financeiros será efetuada em parcela única.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1. O presente Termo poderá ser rescindido por ato unilateral da OUTORGANTE, pela
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, sem que caiba ao OUTORGADO
direito a indenizações de qualquer espécie com as consequências contratuais e as previstas em
lei ou regulamento, nos termos da legislação de licitações específicas, bem como pelos
motivos relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal.
9.2. A OUTORGANTE deverá comunicar o OUTORGADO quanto à decisão de rescindir
unilateralmente o presente Termo mediante expedição de notificação administrativa, a qual
deverá ser devidamente fundamentada.
9.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo,
assegurando ao OUTORGADO o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES

10.1. O OUTORGADO estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Licitações e no art.
9º da Lei Municipal 4.416/05, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa.
10.2 A ausência de realização do projeto que deveria ser desenvolvido pelo produtor cultural,
deverá ser justificada perante a Secretaria/Entidade competente, cabendo a este acatar ou não
a justificativa.
10.3 A ausência não justificada ou cuja justificação não seja aceita pela implicará ao produtor
cultural responsável, a vedação de qualquer apoio cultural nos dois anos subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro do município de Caruaru/PE, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir qualquer questão decorrente do presente instrumento.
11.2. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Caruaru (PE), ___ de ___________ de 20__X.

__________________________________________________
SECRETÁRIO/DIRETOR-PRESIDENTE

_______________________________________
OUTORGADO/REPRESENTANTE



TESTEMUNHAS

Nome: ____________________________
Assinatura:_________________________
CPF: ______________________________

Nome: ____________________________
Assinatura:_________________________
CPF: ______________________________



ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Eu, _______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
__________________ órgão expedidor ___________________, em ____/___/_____; CPF nº
_________________; residente e domiciliado (a)
na_______________________________________________________nº_________, Bairro:
________________________, na cidade de ____________, Estado de Pernambuco, CEP:
_________________, telefone(s)____________________________________________, email:
__________________________________________, (preencher apenas se for pessoa jurídica)
representante da pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº ________________, com sede à
___________________________________, na qualidade de representante legal do(a) (NOME DO
PROJETO), DECLARO, para os devidos fins, que cumprirei fielmente o Termo de Concessão de
nº _______/____, realizando o projeto proposto, me comprometendo a divulgar em todas as ações e
peças promocionais do referido projeto o logotipo da Prefeitura Municipal de Caruaru.

Caruaru (PE), ____ de ___________ de 20__.

_________________________________________________
Assinatura do Produtor Cultural



ANEXO V
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E ÁUDIO

Eu, (NOME), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador(a) da carteira de identidade nº
(NÚMERO), expedida pelo (ÓRGÃO EXPEDIDOR), inscrito(a) no CPF sob o nº
(NÚMERO), residente e domiciliado(a) no (ENDEREÇO COMPLETO), representante da
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº ________________, com sede à
__________________________________, na qualidade de representante legal do(a) (NOME
DO PROJETO), autorizo, de forma expressa, o uso e a reprodução de som e imagem
(fotografias, ilustrações, áudio e vídeo,) sem qualquer ônus, em favor QUALIFICAR
SECRETARIA COMPETENTE PELO EVENTO, para possível utilização em futuras
campanhas institucionais, inclusive em seu site na Internet, sem custo para ao Município, pelo
período máximo de 04 (quatro) anos após a assinatura do referido instrumento contratual, no
Brasil ou no Exterior.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja sobre direitos à minha imagem, conexos
ou a qualquer outro.

Caruaru/PE, ___ de __________________ de 20__.

_____________________________________
Assinatura do Produtor Cultural

TESTEMUNHAS:

Nome: ____________________________
Assinatura:_________________________
CPF: _____________________________

Nome: ____________________________
Assinatura: _________________________
CPF: ______________________________



ANEXO VI
PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TÍTULO DO PROJETO:

Valor do apoio: Data da liberação:

Nº do Termo de Concessão do Apoio Financeiro:

COMPROVANTE DE DESPESAS

Data Credor
Nota

Fiscal/Cupom
Fiscal/Recibo nº

Valor (R$)

TOTAL GERAL:

Data:

Assinatura do Produtor Cultural:



ANEXO VII - PORTARIA PARA DESIGNAR GESTOR E FISCAL DE APOIO
CULTURAL

PORTARIA Nº ____/20__ DA (Nome da Secretaria/Entidade)

O(A) QUALIFICAR O SECRETÁRIO/DIRETOR-PRESIDENTE, no uso das
atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, bem como o art. 7º da Lei
Municipal nº 4.416/2005 e legislação correlata, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e
fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo de
Concessão nº _____/20__, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Caruaru (ou
Entidade), através da (especificar a Secretaria/Entidade e ___________________________,
cujo objeto é a concessão de apoio financeiro ao projeto
_____________________________________, a ser executado no período de ___________ a
__________ de 20__.

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA

Gestor

Fiscal

Art. 2º Para efeitos desta Portaria, considera-se, conforme previsão no art. 11 e 12 do
Decreto Municipal nº. 013/2019, observada suas atribuições:

I- Gestor: servidor, formalmente designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização e da execução do projeto;
II- Fiscal: servidor, formalmente designado para realizar o acompanhamento, fiscalização,
ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pelo
apoiado, desde o início até o término da vigência do Termo de Concessão, determinando o
que for necessário para regular as faltas ou defeitos observados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município e terá vigência até 30 (trinta) dias após a entrega da prestação de contas pelo
apoiado, revogando as disposições em contrário.

Caruaru, __ de ________ de 20__.

_______________________________
Secretário/Diretor-Presidente



ANEXO VIII - TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO

TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Eu, ____________________________, inscrito no CPF sob nº ___________produtor do
Projeto Cultural, DECLARO para os devidos fins:
I. Sou responsável por todas as informações e dados constantes do projeto apresentado e

de seus eventuais anexos, representando a verdade, respondendo administrativa e/ou
judicialmente por qualquer ato ou informação em desconformidade com as
determinações;

II. NÃO estou enquadrado em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas neste
Decreto;

Caruaru, ___ de ______ de 20___.

________________________________________
Assinatura do Produtor Cultural
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