
EDITAL Nº 010/FCCR/2021
Cessão onerosa de uso de espaços culturais

ANEXO IV - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO

A  Fundação  Cultural  Cassiano  Ricardo,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,
pertencente à Administração Pública Indireta, com sede na Avenida Olivo Gomes, nº
100, Santana, São José dos Campos - SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. __________,
por  seu  Diretor  Administrativo,  Sr.  ________________,  doravante  denominado
AUTORIZANTE;  e  _________________________________________________, doravante
denominado (a)  AUTORIZADA;  têm entre si  ajustado a presente autorização de
uso, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato a AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E ONEROSO
das instalações do________________________, pelo(a) AUTORIZADO(A).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE USO:
O  valor  da  presente  autorização  de  uso  será  de  R$  x.000,00  (xxxx  mil  reais)
referente a taxa mínima para utilização do espaço ou o percentual de xx% (xx por
cento) do valor total arrecadado em bilheteria, ambos por sessão, prevalecendo o
maior valor.  

§1º - O valor deverá ser recolhido no primeiro dia útil após a utilização do espaço,
na Divisão de Finanças da  AUTORIZANTE,  sob pena de aplicação da penalidade
prescrita na Cláusula Décima Segunda.

§2º -  O período de ocupação disponibilizado será no  dia _______________ e deverá
ser  utilizado para  montagem,  ensaios,  execução  do espetáculo  e  desmontagem
devendo a, AUTORIZADO(A) cumprir, rigorosamente, os seguintes horários:

§3º. Fica  o(a)  AUTORIZADO(A),  conforme  sua  proposta,  a  comercializar  os
ingressos nos seguintes valores:

a) Valor do ingresso inteiro:   R$ xxxxxx (xxxxx reais);  
b) Valor do ingresso meia-entrada: R$ xx,00 (xxxxxxxxx reais).  

§4º. Havendo a realização de mais sessões que o número previsto neste contrato,
com  a  prévia  e  expressa  anuência  da  AUTORIZANTE,  as  mesmas  serão
consideradas para efeito do previsto nesta cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA CAUÇÃO:
No ato da assinatura do presente contrato será exigido do(a)  AUTORIZADO(A) o
valor  de  R$  x.000,00  (xxxxxxxxxxx  mil  reais)  à  título  de  caução,  prestada  em
espécie  ou  cheque emitido  pelo  responsável,  vedada  a  caução  com cheque de
terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DA VENDA DE INGRESSOS:
A venda de ingressos, deverá ser feita exclusivamente pelo modo online, virtual,
em plataforma própria, com disponibilização de pessoas qualificadas para check in,
recepção, informações, monitores e seguranças de responsabilidade exclusiva do(a)
AUTORIZADO(A).
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§1º. Observado o limite do valor de ingresso no §3º da Cláusula Segunda,  o(a)
AUTORIZADO(A) informará os preços a serem praticados relativos aos ingressos
vendidos na bilheteria e antecipados, inclusive quanto à redução de 50% (cinquenta
por  cento)  do  valor  para  estudantes  devidamente  identificados,  mediante  a
apresentação de documento escolar ou documento equivalente.

§2º. Fica expressamente proibida qualquer alteração quanto ao preço e horário do
espetáculo sem prévio conhecimento da AUTORIZANTE, devendo tal comunicação
ser encaminhada por escrito e com antecedência mínima de 07 (sete) dias.

CLÁUSULA QUINTA - DO INGRESSO DE CORTESIA:
O(A)  AUTORIZADO(A) fornecerá  20 (vinte) ingressos de cortesia por sessão à
AUTORIZANTE,  cuja  a  utilização  ficará  a  seu  exclusivo  critério.  Se  cadeiras
numeradas, fileiras F (10 a 19) e G (10 a 19);

Parágrafo  Único  -  Fica  a  critério  exclusivo  do(a)  AUTORIZADO(A), distribuir
ingressos  de cortesia  em quantidade excedente ao mencionado no  caput desta
cláusula,  aos  quais  serão  considerados  como  receita  nos  termos  da  cláusula
segunda. 

CLÁUSULA SEXTA - DA LOTAÇÃO MÁXIMA DO ESPAÇO:
O(A)  AUTORIZADO(A) se obriga, sob pena de responsabilidade civil e criminal, a
ocupar  somente  até  xxxxx  (xxxxxxx)  assentos,    sendo  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .   

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZANTE:
A AUTORIZANTE se obriga a disponibilizar o espaço e suas instalações nos dias e
horários previstos no §2º da Cláusula Segunda.

§1º.  A  AUTORIZANTE disponibilizará um técnico para orientar  a montagem e
desmontagem de cenários e orientar  a operação de som, iluminação e uso das
instalações pelos técnicos do(a) AUTORIZADO(A).

§2º. A AUTORIZANTE não disponibilizará operadores de som e luz, carregadores e
montadores  de  cenário  ou  qualquer  mão  de  obra  no  interesse  do(a)
AUTORIZADO(A),  com exceção do disposto na cláusula anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA:
O(A) AUTORIZADO(A) se obriga a cumprir as determinações da legislação vigente
e aceitar a orientação técnica do preposto da AUTORIZANTE quanto à montagem
e desmontagem de cenários, operação de som, iluminação e uso das instalações.

§1º. O(A) AUTORIZADO(A) deverá:
a) informar, antecipadamente, as necessidades técnicas para o evento;
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b) expor na entrada das instalações do espaço a informação sobre a faixa etária
recomendada para o espetáculo;
c) fornecer bilheteiro para cobrança dos ingressos e técnicos para operação de
luz  e  som  durante  os  espetáculos,  orientados  pelo  técnico  indicado  pela
AUTORIZANTE;
d) responsabilizar-se pelos custos e encargos relativos a confecção de material
de divulgação, impressos, contratação de seguranças e transporte de todos os
objetos que compõem o cenário;
e) desmontar e deslocar cenários, possibilitando o uso das salas para mais de
uma  atividade  em  horários  diversos,  de  acordo  com  a  programação  da
AUTORIZANTE e observada a programação do §2º da Cláusula Segunda;
f) identificar, antecipadamente, os fornecedores de serviços terceirizados;
g)  informar,  por escrito e com antecedência mínima de 5 (cinco)  dias úteis,
qualquer necessidade de alteração na ficha técnica do espetáculo que deva ser
previamente autorizada pela  AUTORIZANTE,  sob pena de cancelamento do
espetáculo e aplicação da multa prevista;
h) fazer o fechamento do borderô conforme previsto na Cláusula Segunda. 
i) fazer menção dos créditos à PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, e da
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO, em toda a divulgação,  falada ou
escrita, realizada sobre o espetáculo tema; e
j) recolher todos os impostos ou taxas devidos pela utilização do espaço cedido,
além de não constar em seu cadastro, qualquer restrição ou débito junto ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

§2º. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais relativos às peças
teatrais ou de execução de espetáculos musicais é de exclusiva responsabilidade
do(a)  AUTORIZADO(A), que deverá comprovar à AUTORIZANTE seu pagamento
ou dispensa.

§3º. As  despesas  com  hospedagem,  alimentação  e  transporte  do(a)
AUTORIZADO(A  e  seus  subordinados,  serão  de  sua  responsabilidade,  não
assumindo a AUTORIZANTE qualquer compromisso neste sentido.

§4º. O(A) AUTORIZADO(A) fica, desde já, ciente que em conformidade com as Leis
nº  1.566/70,  2.046/78  e   Decreto  nº  5.012/85,  que  está  sujeita  a  multa  pela
divulgação  de  folhetos,  cartazes,  faixas,  ou  outro  material  de  divulgação,  em
árvores,  postes e muros dentro do perímetro urbano; bem como outro meio de
propaganda  que  possa  resultar  em  poluição  visual  ou  sonora,  sem  prévia
autorização da PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

§5º. O(A)  AUTORIZADO(A) é  o  único  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fundiários  e  outros  pertinentes  à  espécie,  eximindo  a
AUTORIZANTE de quaisquer obrigações em relação aos empregados, prepostos ou
outros, devendo, em caso de ação judicial, requerer a exclusão da AUTORIZANTE,
ressarcindo as despesas necessárias para sua defesa.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS:
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O(A)  AUTORIZADO(A) se  responsabilizará  por  todos  os  danos  causados  nas
instalações do espaço,  incluindo, mas não limitado ao mobiliário, iluminação, som,
cortina, linóleo, cenários, vidros ou qualquer outra instalação.

Parágrafo Único - Nas dependências e instalações do espaço, é terminantemente
proibido ao(à)  AUTORIZADO(A) utilizar em suas apresentações qualquer material
inflamável  (como  por  exemplo,  mas  não  limitado  à:  papel  picado,  confete,
serpentina, etc.), fogo ou materiais pirotécnicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESOCUPAÇÃO DO ESPAÇO:
O(A)  AUTORIZADO(A) deverá entregar  o espaço cedido desocupado de coisas,
objetos, instrumentos ou pessoas no prazo de previsto no §2º da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
Havendo  concordância  das  partes,  eventuais  alterações  contratuais  serão
realizadas por escrito mediante termo de aditamento ao presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MULTA:
Ao descumprimento das obrigações ajustadas nesta autorização de uso aplicar-se-á
ao(à) AUTORIZADO(A) multa no valor de R$ x.000,00 (xxxxxxxx mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:
Qualquer infração contratual disposta na presente avença dará à parte adimplente
pleno direito  de considerá-lo  rescindido,  independente de notificação  judicial  ou
extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS 
O(A)  AUTORIZADO(A) é responsável pelo recolhimento dos direitos autorais das
músicas  junto  ao  ECAD,  devendo  o  comprovante  ser  apresentado  no  dia  do
espetáculo, quando solicitado pelo órgão regulador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
As partes contratantes elegem o foro de São José dos Campos – SP com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas resultantes da
interpretação do presente instrumento.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
mesma forma, igual teor e finalidade, perante duas testemunhas.

São José dos Campos, xxxxx de xxxxxxxxx de 2019.
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 _______________________________                 ________________________
Fundação Cultural Cassiano Ricardo      

Testemunhas:  __________________________
___________________________
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