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TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 004/2018 

 

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES 

E A ASSOCIAÇÃO PIONEIRA AGUIABRANQUENSE 

DE RADIODIFUSÃO PARA A PROMOÇÃO DA 

CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO - ASPICAR – 

RECURSO PRÓPRIO. 

 

 

O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES, com sua sede na Rua Vicente Pissinatti, n.º 71, Bairro Centro, 

nesta Cidade, inscrito no CNPJ sob o n.º 31.796.584/0001-87, denominado simplesmente de Administração 

Pública Municipal, representado pelo Senhor ANGELO ANTONIO CORTELETTI, brasileiro, casado, agricultor, 

residente à Rua Alcides Guaresqui, nº 49, Centro, Águia Branca - ES, inscrito no CPF nº 674.367.067-72 e RG 506.023/SSP-

ES, e a ASSOCIAÇÃO PIONEIRA AGUIABRANQUENSE DE RADIODIFUSÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO - ASPICAR, sendo associação civil sem fins 

lucrativos, com sua sede na Rua Guarany, s/n, Centro, Águia Branca-ES, CEP 29.705-000, inscrita no CNPJ sob 

o nº 02.600.183/0001-01, representada pelo Senhor LUIZ CARLOS NEVES CALIARI, Presidente, brasileiro, 

residente na Rua Guarany, s/n, Centro, Águia Branca-ES, CEP 29.795-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 

493.575.307-20 e CI nº 306.463/SSP-ES, resolvem celebrar o presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO/FOMENTO, observadas as disposições na Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 

alterações por meio da Lei n.º 13.204, de 14 de dezembro de 2015; Decreto Municipal 7.480/2017, de 23 de 

fevereiro de 2017, que Regulamenta a Lei Federal nº 13.019/14 e Processo Administrativo nº 4.841/2017, de 26 de 

dezembro de 2017, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA 

1. A Lei Municipal de nº 1.403, de 25/04/2017, reconheceu a utilidade pública municipal da Associação Pioneira 

Aguiabranquense de Radiodifusão Para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR, sendo esta uma 

associação civil sem fins lucrativos, com sede no Município de Águia Branca/ES, que tem como missão 

institucional executar serviços de radiodifusão comunitária e beneficiar a comunidade através da oportunidade 

para difusão de ideias, elementos de cultura, tradição e hábitos sociais da comunidade; oferta de mecanismos à 

formação e integração da comunidade, estímulo ao lazer, à cultura e ao convívio social; prestação de serviços de 

utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil quando necessário; capacitação dos cidadãos no 

exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível; divulgação de matérias e programas cujas 

finalidades sejam educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da 

comunidade.  

2. Ressalta-se que os serviços de radiodifusão comunitária só podem ser operados por associações ou fundações, 

com o objetivo de propiciar às comunidades beneficiadas a divulgação de ideias e de manifestações culturais, 

tradicionais e sociais que lhe são próprias. A rádio comunitária também possibilita a integração da comunidade e 

a prestação de serviços de utilidade pública, além de levar à população atendida por seu sinal, maiores 

informações acerca dos problemas e das necessidades locais.  

3. Assim, conforme se verifica, os objetivos e as justificativas do Termo de Colaboração/Fomento corroboram 

com o interesse público. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

1. Constitui objeto deste Termo de Colaboração/Fomento, o apoio cultural, consistindo no repasse mensal de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cobrir despesas operacionais de custeio para a manutenção dos serviços de 

radiodifusão e manutenção técnica de aparelhos, bem como para manutenção de programas comunitários 

informativos, viabilizando assim o serviço de radiodifusão comunitária instalado no Município de Águia 

Branca/ES, nos termos da competente autorização legislativa, Lei nº 1.442, de 08/02/2018, que autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Termo de Colaboração/Fomento com Associação Pioneira Aguiabranquense de 

Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação - ASPICAR. 

2. Objetiva ainda a celebrar o presente Termo de Colaboração/Fomento para firmar cooperação recíproca entre 

os partícipes para cumprimento de seus objetivos e apoio ao funcionamento da Associação Pioneira 

Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR, visando também 

à publicidade dos projetos e atividades do Município, de interesse comprovadamente público, por radiodifusão, 

com a única Emissora de Rádio Comunitária – Águia FM 87,9 da Sede do Município, declarada de Utilidade 

Pública Municipal pela Lei nº 1.403, de 25/04/2017. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

I – OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PIONEIRA AGUIABRANQUENSE DE RADIODIFUSÃO PARA 

A PROMOÇÃO DA CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO – ASPICAR  

1. A Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR compromete-se a divulgar notas, projetos, atividades e atos oficiais do Município de Águia 

Branca/ES, de interesse comprovadamente público. 

2. Os serviços a serem prestados pela Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção 

da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR consistem em inserções de matéria de interesse público municipal, 

convidando a população e interessados para participarem de eventos realizados pelo Município, visando dar 

participação à comunidade sobre as atividades públicas do Poder Executivo. 

3. Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, através dos serviços de utilidade 

pública prestados pela rádio comunitária, de importante papel social na medida em que funcionará como veículo 

informador aos munícipes, entre os quais a divulgação de ações de saúde, de educação, de assistência, de 

esporte, de cultura e, especialmente, de cidadania às pessoas, bem como na divulgação de campanhas educativas, 

de cunho social e informativo. 

4. Incluem-se nas divulgações de cidadania, as informações relativas à publicidade dos atos legais, ações, 

programas e informações sobre os serviços prestados emanados e desenvolvidos pelo Poder Executivo e seus 

órgãos de Administração Pública. 

5. A Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR deverá apresentar de segunda-feira a sábado em sua programação, no mínimo 08 (oito) inserções 

diárias com duração de 30 segundos dando ciência a população das atividades do Poder Executivo. 

6. Movimentar os recursos financeiros liberados pelo Município em conta exclusiva aberta, para o cumprimento 

do objeto do presente Termo de Colaboração/Fomento. 

7. Prestar contas dos recursos recebidos.  

8. Estar regular, durante a vigência deste Termo de Colaboração/Fomento, perante as Fazendas Municipal, 

Estadual, Federal e Justiça do Trabalho, bem como junto ao INSS e FGTS. 

9. Realizar pesquisa de preço, através de no mínimo 3 (três) orçamentos, antes de promover aquisição de 

materiais e contratação de serviços. 

10. Propiciar os meios e as condições necessárias para que os agentes da administração pública, do Controle 

Interno e do Tribunal de Contas – TCE-ES tenham livres acesso a todos os documentos e locais relativos à 

execução do objeto do presente Termo de Colaboração/Fomento, bem como prestar a estes, todas e quaisquer 

informações solicitadas, a qualquer momento em que julgar necessário. 

11. Abrir conta bancária exclusiva para movimentação dos recursos deste Termo de Colaboração/Fomento. 

12. Realizar as despesas para execução do objeto deste Termo de Colaboração/Fomento, dentro da vigência deste 

instrumento.  

13. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Colaboração/Fomento, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária do Município a inadimplência da Associação Pioneira Aguiabranquense 

de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR, em relação ao referido pagamento, 

os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 

  

II – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

1. Transferir os recursos financeiros para a execução deste Termo de Colaboração/Fomento, na forma do 

cronograma de desembolso aprovado, constante do Plano de Trabalho, devidamente aprovado pelo Município de 

Águia Branca, observadas a disponibilidade financeira do Município e as normas legais pertinentes, sendo o 

desembolso no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) para o exercício de 2018, sendo a transferência financeira para os meses de novembro e dezembro do 

corrente ano.  

2. Acompanhar, monitorar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e avaliar a execução deste Termo de 

Colaboração/Fomento diretamente ou através de sua gestão.  

3. Analisar as Prestações de Contas objeto do presente Termo de Colaboração/Fomento.  

4. Acompanhar as atividades de execução, avaliando os seus resultados.  

5. Exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização, inclusive por meio de visitas in loco, sobre a 

execução do presente Termo de Colaboração/Fomento, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento 

do objeto, a cargo da Secretaria Municipal de Administração. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/PRAZO 

1. A Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR executará os serviços pertinentes a este instrumento, a partir de 1º de março a 31 de dezembro de 

2018. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

1. A Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR receberá da Prefeitura Municipal, pelos serviços prestados, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), sendo dez (10) parcelas iguais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem repassadas conforme 

disponibilidade orçamentária municipal, e mediante regularidade fiscal da conveniada. 

2. A Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR se obriga a receber e administrar os recursos repassados pela Prefeitura Municipal, de forma a 

propiciar o desenvolvimento das atividades pactuadas, de acordo com este Termo de Colaboração/Fomento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas decorrentes do presente Convênio ficarão subordinadas a seguinte dotação orçamentária: 

 

Ficha 353 – 002.002.04.131.002.2-100 – APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ÁGUIA BRANCA – 

33504300000 – SUBVENÇÕES SOCIAIS – Fonte de Recurso – 10000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS 

1. As despesas relativas aos encargos sociais devidos, decorrentes do presente Termo de Colaboração/Fomento, 

serão de responsabilidade da Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da 

Cultura, Artes e Educação – ASPICAR. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1. A Prestação de contas deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal parcialmente (mensalmente) ou de forma 

total até a data de enceramento do Termo de Colaboração/Fomento que se dará no final de dezembro de 2018. 

Deverão ser listadas as ações realizadas pela Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a 

Promoção da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR em conformidade com o objeto contratado. 

2. A Prestação de Contas deverá ser elaborada com rigorosa observância às normas do Município de Águia 

Branca/ES, devendo constituir-se de elementos que permitam ao gestor avaliar o andamento ou concluir que seu 

objeto foi executado conforme pactuado, e do seguinte documento:  

2.1. Relatório de execução do objeto, elaborado pela Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão 

para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos 

para o cumprimento do objeto. 

2.2 Cópia xerográfica dos documentos fiscais de pagamento (notas fiscais, Recibo de Pagamento a Autônomo - 

RPA, guias de recolhimento, talões, etc.), contendo a quitação bancária e ou carimbo de “RECEBEMOS”, 

assinado e datado pelo fornecedor, quando for o caso.  

2.3 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, evidenciando o saldo e, quando for o caso, os 

rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, se houver.   

2.4 Relação de pagamentos efetuados com os recursos repassados pelo Município, no período de referência da 

Prestação de Contas. 

2.5 Extrato da conta bancária específica aberta somente para movimentar os recursos financeiro repassados pela 

Prefeitura Municipal, do período do recebimento da 1.ª parcela até o último pagamento e conciliação bancária, 

quando for o caso.   

2.6 Comprovante de recolhimento do saldo de recursos se houver. 

2.7 Na hipótese de constatação de impropriedade ou irregularidade na execução do Termo de 

Colaboração/Fomento e/ou inadimplência nas Prestações de Contas será sustada a liberação da parcela a ser 

transferida e deverá o Município notificar a Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a 

Promoção da Cultura, Artes e Educação – ASPICAR para saná-las, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias por notificação, prorrogável  no máximo, por igual período, dentro do prazo que o Município possui para 

analisar  e decidir sobre a Prestação de Contas e comprovação dos resultados.   

2.8 O Município terá como objetivo apreciar a Prestação de Contas final apresentada, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data de seu recebimento, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente 

justificado.   

2.9 A Associação Pioneira Aguiabranquense de Radiodifusão para a Promoção da Cultura, Artes e Educação – 

ASPICAR está obrigada a prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 15 

(quinze) dias a partir do término de vigência da parceria ou no final de cada exercício. Caso contrário sofrerá as 

sanções previstas no Art. 73, da Lei n.º 13.019/2014.   

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE  

1. Fica expressa a prerrogativa do Município de conservar a autoridade normativa e exercer o controle e a 

fiscalização sobre a execução do objeto deste Termo de Colaboração/Fomento, bem como assumir ou transferir a 

responsabilidade pela execução do mesmo, nos casos de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de 

modo a evitar a descontinuidade dos serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

1. O presente Termo de Colaboração/Fomento terá vigência de 10 (dez) meses, com efeitos jurídicos e 

financeiros a partir de 1º de março de 2018, até o dia 31 de dezembro de 2018.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. O descumprimento de qualquer cláusula ou condições estabelecidas no presente Termo de 

Colaboração/Fomento será motivo de rescisão independente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  

1. A publicação do extrato deste Termo de Colaboração/Fomento na Imprensa Oficial será providenciada pelo 

Município de Águia Branca até o quinto dia útil do mês seguinte, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) 

dias a contar da respectiva assinatura.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

1. Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela 

mediação administrativa, os partícipes elegem o foro da Comarca Águia Branca, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   

 

E por estarem justos e de acordo, firmam o presente Termo de Colaboração/Fomento em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo  assinadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, em 

juízo ou fora dele.   

 

Águia Branca/ES, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

ÂNGELO ANTÔNIO CORTELLETI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

LUIZ CARLOS NEVES CALIARI 
ASSOCIAÇÃO PIONEIRA AGUIABRANQUENSE DE RADIODIFUSÃO PARA A PROMOÇÃO DA 

CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO – ASPICAR 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1ª)     _____________________________________    2ª) ___________________ 

         THALLIS EDUARDO LOTÉRIO DA SILVA     AUDINES ANGELO 

 

 


