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ANEXO IV 

 
TERMO DE COMPROMISSO MINUTA 

 
1. COMPROMITENTE: O MUNICIPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ 27.142.694/0001-58, por intermédio da 

GERENCIA ESTRATÉGICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

com sede na Prefeitura Municipal de Anchieta, na Prefeitura Municipal de 

Anchieta à Rodovia: Edival José Petri, km 21, 1620 – Vila Samarco – 

Anchieta/ES, representada por sua Gerente Maria Fernanda de Freitas 

Barros, brasileira, servidora pública, portadora do CPF nº 092959907-14 

 
2. COMPROMISSADO:  

 
NOME COMPLETO (PESSOA FÍSICA ): 
RG:  
CPF:  
ENDEREÇO COMPLETO:  
TELEFONE:  
E-MAIL:  
 
 

3. DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão pela 

Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico de Prêmio ao 

COMPROMISSADO, cujo projeto intitulado xxxxx selecionado, conforme 

resultado final publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 

4. DO VALOR DO PRÊMIO: 
 
4.1 - O valor total do Prêmio a ser concedido pela COMPROMITENTE ao 

COMPROMISSADO é de R$ xxxx (xxxx), a ser pago em parcela única. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1 A despesa do presente Termo ocorrerá à conta da dotação:  

      a) Projeto/Atividade 2.113 – Promoção da Cultura 

      b) 33903101000 - Premiações Culturais 

      c) Ficha 1717  Fonte 10010000000. 

      d) Ficha 1717  Fonte 19900000002 
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 6. DO COMPROMISSO DAS PARTES:  

As partes signatárias deste Termo comprometem-se, em razão ao seu objeto, 

ao seguinte: 

6.1- Caberá ao COMPROMITENTE:  

a) Conceder ao COMPROMISSADO o Prêmio nas condições estabelecidas no 

item 7 do Edital.  

b) Fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros repassados ao 

COMPROMISSADO a título de Prêmio em razão ao cumprimento do objeto 

deste Termo e do Edital de Seleção 002/2022 - Concessão de Prêmio Anchieta 

Arte e Cultura – Edição 2022. 

c) Exigir do COMPROMISSADO o relatório (Anexo V) de cumprimento do 

objeto, conforme estabelecido no item 14.6 do Edital. 

6.2- Caberá ao COMPROMISSADO: 
 
a) Acesso gratuito às atividades/apresentações; 

b) Execução integral do Projeto apresentado na inscrição, com informação 

sobre as ações previstas visando à divulgação e difusão do bem cultural ou do 

resultado gerado a partir da realização do projeto pela comunidade, na 

localidade em que a ação será realizada;     

c) Entregar o acervo produzido a Gerencia Estratégica de Cultura e Patrimônio 

Histórico, autorizando a exibição pública de caráter cultural e educativo. 

d) Contemplar medidas que promovam a fruição de bens, produtos e serviços 

culturais a camadas da população menos assistidas ou excluídas do exercício 

de seus direitos culturais por sua condição socioeconômica, etnia, deficiência, 

gênero, faixa etária, domicílio, ocupação;  

e) Promoção de ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida e/ou medidas de acessibilidade 
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comunicacional (de modo a diminuir barreiras na comunicação interpessoal, 

escrita e virtual). 

 

6.2.2- OBRIGAÇÕES: 

 

a) O prazo para execução do projeto é de 08 (oito) meses a contar da data do 

recebimento do recurso na conta do proponente. 

b) O proponente contemplado será responsável pela completa execução do 

projeto selecionado, de acordo com o conteúdo apresentado na inscrição e 

selecionado pela Comissão Julgadora, bem como pelas ações visando à 

mobilização de público e divulgação. Quaisquer alterações de formato e 

conteúdo deverão ser solicitadas e autorizadas antecipadamente pela Gerencia 

Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico. 

c) O proponente contemplado ficará responsável pelas despesas relativas aos 

direitos autorais (ECAD e SBAT), nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem 

como demais taxas incidentes sobre a execução ou apresentação do projeto 

cultural a ser executado, eximindo-se a Gerencia Estratégica de Cultura e 

Patrimônio Histórico de quaisquer responsabilidades. 

d) Ao término de realização do projeto, o contemplado deverá encaminhar 

relatório final conforme modelo do ANEXO V devidamente preenchido e 

assinado, contendo registros fotográficos e/ou link do projeto finalizado. 

e) Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos. 

 

7-  DAS PENALIDADES: 

7.1- O não cumprimento das exigências do EDITAL ou de qualquer das 

cláusulas do Termo de Compromisso a ser celebrado, implicará, 

cumulativamente, na impossibilidade do contemplado para firmar novos 

compromissos, contratar ou licitar com o Município de Anchieta, pelo prazo 

máximo de 02 (dois) anos, com inscrição em Dívida Ativa, além de ficar o 

mesmo obrigado a devolver a importância recebida, com correção monetária 
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baseada e juros de 1% ao mês, assegurado o contraditório e a ampla defesa 

previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 

 

8- DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

8.1 - É vedado ao COMPROMISSADO o início ou a realização de despesas em 

razão ao objeto deste Termo, antes do recebimento da parcela prevista. 

 

9- DA VIGÊNCIA: 

O presente Termo vigorará, a partir da data de sua assinatura, até 30 (trinta) 

dias após a aprovação da prestação de contas do projeto. 

 

10- DO FORO: 

Fica eleito o foro de Anchieta – Espírito Santo, para serem dirimidas as dúvidas 

ou questões oriundas deste Termo. 

 

 

Anchieta, xx de xx de 2022 

 

 

_____________________________________________ 

Fabrício Petri 

 

_____________________________________________ 

(Nome do Proponente) 

 


