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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL 

CNPJ: CNPJ/MF 92.000.207/0001-84  

 
EDITAL Nº 001/2020 

SUBSÍDIO PARA ESPAÇOS CULTURAIS 

ANEXO III 

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº XXX/2020 

 

O MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL, pessoa de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº 92.000.207/0001-84, com sede na Rua Max Retzlaff, 150, Centro, 

Paraíso do Sul/RS, CEP 96.530-000, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Sr. ARTUR ARNILDO LUDWIG, doravante denominado CONCEDENTE e 

XXXXXXXX, pessoa física ou jurídica e demais dados do contemplado(a), doravante 

denominado BENEFICIÁRIO (A), por este instrumento e na melhor forma de Direito, 

celebram o presente Termo de Responsabilidade, de acordo com o Edital nº 01/2020 

SUBSÍDIO PARA ESPAÇOS CULTURAIS e em conformidade com as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste termo de responsabilidade o repasse do subsídio mensal de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) em parcela única de acordo com o solicitado no ANEXO 

I do edital para o espaço cultural: (nome do espaço cultural) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

O preço total de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme a disponibilidade de recursos 

e as despesas relacionados na planilha orçamentária do item 8 do ANEXO I. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Termo de Responsabilidade é de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento do recurso previsto na Cláusula Segunda, para 

apresentar a prestação de contas. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

O BENEFICIÁRIO obriga-se e responsabiliza-se a: 

I - Cumprir fielmente o Termo de Responsabilidade assinado, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial, de acordo com a legislação 

vigente; 

II – Executar as atividades de contrapartida previstas no item 5 do Edital 01/2020 em 

conformidade com a proposta apresentada no ato de inscrição; 

III - Zelar pela boa e completa realização das atividades de contrapartida; 

IV - Arcar integralmente com os custos da realização das atividades de contrapartida; 

V – Comunicar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura qualquer anormalidade 

que interfira no bom andamento das atividades desenvolvidas; 

VI - Respeitar o Calendário Escolar e a Legislação Federal, Estadual e Municipal que 

trata da pandemia de Covid-19 causada pelo novo Coronavírus; 

VII - Zelar pela boa e completa prestação dos serviços ao público-alvo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 
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Para a execução do objeto do presente Termo de Responsabilidade, o 

CONCEDENTE obriga-se a: 

I – Cumprir e fazer cumprir as disposições deste edital, aplicando as penalidades 

previstas quando for o caso; 

II - Efetuar o pagamento do subsídio ao espaço cultural selecionado; 

III - Orientar os beneficiários sempre que necessário; 

IV - Verificar o cumprimento da contrapartida prevista no item 5 deste edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

I – O repasse dos recursos será feito diretamente na conta bancária do requerente; 

II - Toda e qualquer despesa somente deverá ser efetuada dentro da vigência deste 

Termo de Responsabilidade; 

III - Os gastos deverão ser executados exclusivamente nas despesas previstas na 

planilha orçamentária do item 8 do ANEXO I deste edital; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Para o Relatório de Prestação de Contas do presente Termo de Responsabilidade e 

de Relatório Final com a descrição da contrapartida, o BENEFICIÁRIO obriga-se e 

responsabiliza-se a: 

I – Fazer a Prestação de Contas em até 30 dias após a assinatura do Termo de 

Responsabilidade, em planilha disponibilizada no item 8 do ANEXO I do Edital 

001/2020 (8 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA que comprova a necessidade do 

subsídio de R$3.000,00 em parcela única- anexando os respectivos comprovantes 

fiscais para aprovação); 

II – Encaminhar Relatório Final, APÓS A EFETIVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA, 

sobre o desenvolvimento do projeto de acordo com o EDITAL Nº 001/2020: 

SUBSÍDIO PARA ESPAÇOS CULTURAIS, no prazo máximo de até 30 (trinta dias) 

após a realização da contrapartida do projeto; 

III – Entregar o Relatório Final na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

localizada no Endereço: Avenida Primeiro de Janeiro, 760, centro, Paraíso do Sul/RS, 

CEP 96.530-000 (telefones: 55 3262 1026). 

IV– Organizar o relatório incluindo registros fotográficos, filmagens, relato da 

apresentação, pesquisa de satisfação da comunidade envolvida e/ou outros registros 

de possíveis desdobramentos das ações e contrapartidas previstas no plano de 

trabalho bem como os registros comprobatórios da realização do objeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

I - Na hipótese de inexecução parcial ou total da contrapartida e/ou da não 

comprovação do pagamento das despesas previstas na planilha orçamentária, o 

BENEFICIÁRIO ficará obrigado a devolver os recursos recebidos, acrescidos de 

juros e correção monetária; 

II - Caso a contrapartida não seja executada conforme estabelecido no ANEXO I, o 

BENEFICIÁRIO será notificado pelo CONCEDENTE. No caso de não ser atendida a 

solicitação, o presente Termo de Responsabilidade será encaminhado para que 
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sejam adotadas medidas administrativas e jurídicas cabíveis, podendo inclusive ser 

exigida a devolução dos recursos repassados com os acréscimos legais; 

 

CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do Termo de Responsabilidade estão lastreadas na 

seguinte dotação: Unidade 06.04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Projeto/Atividade 1045, Lei Aldir Blanc- Lei Federal 14.036. Despesa 3.3.50.43, 

(SUBVENÇÕES SOCIAIS), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Cidade 

de Agudo/RS, quando não resolvidas administrativamente. E assim, por estarem 

justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor 

e forma. 

  

PARAÍSO DO SUL,  ______dias do mês de ________ de ________  

 

 

_______________________________________________________ 

Prefeito: ARTUR ARNILDO LUDWIG 

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul/ CNPJ/MF 92.000.207/0001-84 

 

 

_____________________________________________ 

Beneficiário(a) 


