
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021 
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO ESPECIAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

CULTURA 
AUTORIZAÇÃO DE USO DOS TEATROS PUBLICOS MUNICIPAIS  

TEATRO (NOME DO TEATRO) 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.252.975/0001-56, com sede na Rua da Bahia, 888 - Bairro Centro - CEP: 30.160-
011, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representada pela Srª. ALINE VILA 
REAL MATTOS, BM 00506-0, agindo conforme delegação de competência da 
Presidência da Fundação Municipal de Cultura, constante da Portaria FMC Nº 
025/2018, publicada no Diário Oficial do Município no dia 07 de Abril de 2018, com 
fulcro na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e nos Decretos Municipais nº 
12.452/06 e nº 15.721/14, Lei Municipal 11.065/2017 e Decreto 17.140/2019, em 
caráter discricionário, unilateral e precário, AUTORIZA O USO ESPECIAL, do bem 
abaixo descrito nos seguintes termos e condições: 

1 – SUJEITO: AUTORIZATÁRIO 

1.1 (Nome do Proponente), doravante denominado AUTORIZATÁRIO, inscrito no 

CNPJ/CPF  sob o nº (preencher), com endereço na Rua (preencher), nº (preencher), 
bairro preencher), CEP (preencher), Belo Horizonte, Minas Gerais, neste ato 
representado por seu representante legal (nome do representante legal, no caso de 
pessoa jurídica), portador do CPF nº (preencher), residente no endereço(preencher) nº 
(preencher) bairro(preencher) CEP (Preencher), (cidade) Estado), em observância ao 
Edital de Chamamento Público  001/2021 para AUTORIZAÇÃO DE USO DO 

TEATRO (nome do teatro) 

2 –   OBJETO DA AUTORIZAÇÃO: 

2.1. Constitui objeto do presente ALVARÁ, a AUTORIZAÇÃO DE USO ESPECIAL 
TEATRO (nome do teatro) localizado à Rua ............................., nº.........., Bairro 
..................., em Belo Horizonte, Minas Gerais, para realização do (nome do 
espetáculo), com classificação etária (preencher), a ser apresentado no período OU 

no(s) dia(s) (preencher) compreendendo os seguintes horários e dias da semana:  
(preencher) , sendo o dia (preencher) previsto para a montagem. 

3 – MOTIVO: 

3.1. Constitui-se pressuposto de direito do presente ato administrativo o Decreto 
Municipal 12.452/2006 e o Decreto Municipal nº 15.721/2014. 

3.2. Constitui-se pressuposto de fato do presente ato administrativo a promoção de 
ações culturais em sua pluralidade de expressões, com o objetivo a democratizar e 
garantir o acesso da população aos bens e serviços artístico-culturais, bem como o 
seu direito à diversidade cultural. 
 

4 – FINALIDADE: 



4.1. Proporcionar aos artistas de diversos setores um espaço qualificado para a 
expressão artística e o exercício da diversidade cultural. As apresentações têm por 
finalidade preencher a demanda da população por espetáculos e atividades culturais 
diversificadas. 

5 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TEATRO  
 
5.1.  O Teatro Marília está apto a receber mostras, festivais e espetáculos nas 
categorias adulto e infantil, dentro das seguintes modalidades: teatro, dança, música, e 
outras linguagens. A plateia do Teatro Marília tem capacidade para 256 pessoas, 
sendo que destes, 03 poltronas estão destinadas a pessoas obesas ou mobilidade 
reduzida e 06 espaços reservados a PNEs (Portadores de necessidades especiais) 
sem poltronas. Rider técnico, dimensões e mapa de palco disponíveis no link: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/teatros/marilia  
 
5.2    O Teatro Francisco Nunes está apto a receber mostras, festivais e espetáculos 
nas categorias adulto e infantil, dentro das seguintes modalidades: teatro, dança, 
música, e outras linguagens. A plateia do Teatro Francisco Nunes tem capacidade 
para 541 pessoas, sendo que destes, 05 poltronas estão destinadas a pessoas obesas 
ou mobilidade reduzida e 1 espaços reservados a PNEs (Portadores de necessidades 
especiais) sem poltronas. Rider técnico, dimensões e mapa de palco disponíveis no 
link: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/teatros/francisco nunes  
 
5.3  O Teatro Raul Belém Machado/ECYY está apto a receber mostras, festivais e 
espetáculos nas categorias adulto e infantil, dentro das seguintes modalidades: teatro, 
dança, música, ópera, ilusionismo e outras linguagens.. A plateia do Teatro Raul 
Belém Machado/ECYY tem capacidade para 160 pessoas, sendo  05 espaços 
destinados a PNEs (Portadores de necessidades especiais).. Rider técnico, dimensões 
e mapa de palco disponíveis no link: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-
de-cultura/teatros/raulbelemmachado 
 
6 – DA VISTORIA DO BEM: 

 

6.1 O AUTORIZATÁRIO declara que VISTORIOU o bem, acompanhado por 
AGENTE PÚBLICO do Teatro(nome do teatro) 

6.2   O AUTORIZATÁRIO se compromete a entregar o bem no estado em que o 
recebeu. 

6.3 O AUTORIZATÁRIO se compromete a indenizar a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

CULTURA ou o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE por danos eventualmente 
causados sobre o bem, objeto desta AUTORIZAÇÃO. 

 

7 – CONDIÇÕES DE USO DO BEM: 
 

7.1 O AUTORIZATÁRIO neste ato CONCORDA com todas as CONDIÇÕES de USO 
ESPECIAL e POLÍTICA DE USO do bem descritas neste documento. 

7.1.1 O AUTORIZATÁRIO, neste ato, declara ter sido informado da lotação do teatro e 
compromete-se a observar a sua capacidade máxima, tendo ciência de que não será 
permitido o acesso de pessoas além da capacidade.. 

7.1.2  Nos Teatros Francisco Nunes e Marília os lugares destinados a portadores de 
necessidades especiais que não tenham sido ocupados pelos destinatários NÃO 
poderão ser vendidos. No Teatro Raul Belém Machado/ECYY os lugares destinados a 
portadores de necessidades especiais que não tenham sido ocupados pelos 

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/teatros/marilia
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destinatários poderão ser vendidos a qualquer interessado no início do espetáculo ou 
evento.  

7.1.3  A abertura das portas para entrada do público na plateia ocorrerá 45 minutos 
antes do horário de início do espetáculo ou evento, para proporcionar maior conforto 
para o público. 

7.1.4  É concedida tolerância de até 15 (quinze) minutos para início de cada 
espetáculo ou evento, sem incidência de multa. Atrasos superiores a esse limite 

sujeitarão o AUTORIZATÁRIO ao pagamento de multa. 

7.1.5  Será exibido antes de todos os espetáculos ou eventos o vídeo institucional de 
prevenção à COVID-19, vídeo institucional da Fundação Municipal de Cultura e vídeo 
com instruções de segurança para os teatros Francisco Nunes, Marília e Raul Belém 
Machado/ECYY. 

7.1.6  A Fundação Municipal de Cultura poderá dispor das dependências do Teatro 
no período previsto neste Alvará, desde que não interfira na execução do espetáculo 
ou evento. 

7.1.7  O AUTORIZATÁRIO terá o direito de afixar banner externo com as seguintes 
dimensões, desde que previamente acertado junto às coordenações dos respectivos 
teatros: 

     Teatro Marília – 2,90m de altura por 1,90m de largura afixados por      
braçadeiras/presilhas com ilhós. 

      Teatro Francisco Nunes : 2,80 de altura por 2,30m de largura, afixados por 
braçadeiras, presilhas com ilhós. 

       Teatro Raul Belém Machado/ECYY - 096 com de largura por 1,96m de altura, 
confeccionado em ilhós com afixação realizada por braçadeiras e lacres de nylon. 

Não serão permitidas dimensões inferiores ou superiores às estabelecidas. quando for 
o caso, poderá ser afixado banner em pedestal, no foyer dos teatros.  

 

7.1.8 O AUTORIZATÁRIO fica obrigado a observar e cumprir as NORMAS DE 
FUNCIONAMENTO DOS TEATROS PÚBLICOS, e O PROTOCOLO SANITÁRIO 
VIGENTE,  enviados  previamente por meio eletrônico. 

7.1.9   A Fundação Municipal de Cultura não se responsabiliza por quaisquer 
perdas, danos, extravios ou desaparecimentos de objetos de uso pessoal 
pertencentes ao AUTORIZATÁRIO ou à sua equipe durante a autorização de uso do 

Teatro. 

7.1.10  A Fundação Municipal de Cultura não contrata seguro para garantir o 
patrimônio do AUTORIZATÁRIO, o que deverá ser providenciado pelo mesmo, se for 
de seu interesse. 

7.1.11  A autorização de uso, objeto do presente Alvará, será feita no estado em que o 

teatro se encontra, ficando obrigado o AUTORIZATÁRIO a devolver o espaço e os 
equipamentos no mesmo estado em que os recebeu. 

7.1.12 O AUTORIZATÁRIO se obriga a comunicar imediatamente à Fundação 
Municipal de Cultura a ocorrência de quaisquer danos aos quais tenha dado causa 
direta ou indireta, durante o período de sua autorização de uso, nas instalações e/ou 

equipamentos do Teatro ...................... obrigando-se ainda a repará-los e/ou ressarci-
los à Fundação Municipal de Cultura. 

7.1.13 O AUTORIZATÁRIO obriga-se a ressarcir imediatamente prejuízos causados a 
outros produtores devido a atraso ou dano em equipamentos dos mesmos e/ou do 
Teatro................... aos quais tenha dado causa, com exceção daqueles ocasionados 
por deficiência e/ou desgaste pelo uso e tempo. 



7.1.14 Compete ao AUTORIZATÁRIO arcar com as despesas relativas à promoção do 
espetáculo ou evento, transporte, hospedagem, alimentação, mídia promocional e 
outros seguros. 

7.1.15 -  Em todo material de divulgação dos espetáculos ou eventos  é obrigatória a 
aplicação do conjunto de marcas FMC/SMC/PBH, sob a chancela "Apoio Cultural", na 
última posição da barra de marcas, fechando  a peça. O Conjunto de marcas não 
poderá ser desmembrado, sofrer alterações em suas proporções nem sofre alteração 
nas suas cores. Se for aplicado sobre fundo colorido, a cor não poderá interferir na 
legibilidade das marcas. 
O Autorizatário  poderá produzir seu próprio material de divulgação desde que seja 

encaminhado à Assessoria de Comunicação da Fundação Municipal de Cultura para 

aprovação e que nele constem as exigências descritas acima. 

7.1.16 O AUTORIZATÁRIO deverá fornecer, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, 
release e imagens que serão encaminhadas à Assessoria de Comunicação da 
Fundação Municipal de Cultura para divulgação do espetáculo ou evento nos canais 
de comunicação virtual disponíveis e no site da empresa de bilheteria eletrônica com 
contrato de prestação de serviços vigente junto à Fundação Municipal de Cultura.   

• 7.1.16.1Para compor a imagem de divulgação no site 
de venda da bilheteria eletrônica a imagem deve obedecer 
às seguintes medidas e instruções: Medida: Capa do 
evento no site 500x500px. Instruções: É importante que a 
imagem tenha menos informações possível, para evitar 
poluição visual. Não é permitida a inserção de 
patrocinadores/colaboradores apoiadores. Será necessário 
a aplicação das logomarcas da FMC conforme descrito nos 
itens 7.1.15 e 7.1.16.  

7.1.17 O AUTORIZATÁRIO encaminhará à gerência do Teatro ............ através do 
endereço eletrônico ..............................., e/ou do Formulário on-line preenchido 
anteriormente, a relação de nomes das pessoas que terão acesso ao palco , coxias e 
camarins, a fim de serem identificadas na portaria. 

7.1.17.1 Fica expressamente proibida, em qualquer hipótese, a entrada e permanência 
nas dependências do Teatro ......................... especialmente no palco, coxias e 
camarins, de pessoas cujos nomes não constem na relação de credenciamento. 

7.1.18  Fica ciente o AUTORIZATÁRIO(A) que, de acordo com o art. 2º, § 1º, da Lei 
Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996, com o art. 3º da Lei Estadual nº 12.903, de 
23 de junho de 1998, com o art. 3º da Lei Municipal nº 6.861, de 23 de maio de 1995 
e com o Decreto Municipal 14.995, de 23 de maio de 1995, é proibida a prática de 

tabagismo em recintos fechados, ficando o(a) AUTORIZATÁRIO(A) responsável por 
qualquer infração por parte de sua equipe. 

7.1.19 Caberá ao AUTORIZATÁRIO apresentar, em reunião técnica com o Teatro 
............................. no prazo de até 10 (dez) dias antes da realização do espetáculo ou 
evento, o mapa de luz e a ficha técnica, sob pena de impedimento do mesmo. 

7.1.20 A Fundação Municipal de Cultura cederá ao AUTORIZATÁRIO equipe 
técnica de luz, maquinário e som, especificamente para as atividades de auxílio à 
montagem do espetáculo ou evento. 

7.1.21 A operação dos equipamentos de som e luz, bem como a maquinaria do palco, 
ocorrerá exclusivamente por pessoal credenciado do AUTORIZATÁRIO. Os técnicos 
da Fundação Municipal de Cultura não farão qualquer tipo de operação para o 

espetáculo ou evento, mas darão total suporte no manuseio dos equipamentos do 



teatro disponíveis durante os períodos de montagem, apresentação e desmontagem. 

O carregamento de equipamentos e de cenários é de responsabilidade do 
AUTORIZATÁRIO. 

7.1.22 Caso a equipe disponível no Teatro não seja suficiente para auxiliar a 
montagem e desmontagem do espetáculo ou evento, bem como para apoiar a sua 
operação cenotécnica, deverá o AUTORIZATÁRIO suprir tais necessidades sem 
quaisquer ônus para a Fundação Municipal de Cultura. 

7.1.23 O técnico/iluminador responsável pela criação do mapa de luz deverá estar 
presente durante a montagem do espetáculo ou evento, devendo a operação de luz e 
som ser exercida por profissional qualificado, a ser contratado pelo AUTORIZATÁRIO. 

7.1.24 O AUTORIZATÁRIO deverá considerar as demais programações previstas 
para realização no Teatro..................., devendo os cenários ser confeccionados de 
modo a permitirem montagem, desmontagem e remoção, levando-se em conta os 
horários estabelecidos para as demais apresentações. 

7.1.25 Caso o espetáculo ou evento necessite de tratamento diferenciado para 
montagem – como a não ocorrência de espetáculos em outros horários ou a 
disponibilização de um período mais longo para a montagem, dentre outros fatores 

especiais – o AUTORIZATÁRIO deverá apresentar justificativa de ordem técnica e 
estética à Fundação Municipal de Cultura para aprovação. 

7.1.26 Exibições de áudio, vinhetas, vídeos institucionais ou similares só serão 
permitidos se submetidos para testes e aprovação da Fundação Municipal de 

Cultura, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência ao início do espetáculo ou 
evento. 

7.1.27 O uso dos camarins e dependências do Teatro .................. pelo(a) 
AUTORIZATÁRIO(A) ficará restrito a 30 (trinta) minutos após o término do espetáculo 
ou evento, respeitando o horário limite de funcionamento do teatro: 22 horas. 

7.1.28 Todo material de produção e divulgação do espetáculo ou evento deverá ser 
retirado do Teatro no prazo máximo de 12 (doze) horas após o seu término, podendo 
a Fundação Municipal de Cultura dar outra destinação ao mesmo após findo esse 
prazo. 

7.2  O AUTORIZATÁRIO concorda com a POLÍTICA DE INGRESSO DE 
ESPECTADORES para o espetáculo ou evento, que será processada da seguinte 
forma: 

7.2.1 O valor do ingresso para o espetáculo ou evento será determinado pelo 
AUTORIZATÁRIO, que neste ato fixa em R$xx,xx (valor por extenso) o valor de 
inteira, devendo ser respeitados os valores de meia entrada para estudantes com 
carteiras devidamente credenciadas, menores de 21 anos e maiores de 60 anos, além 
dos beneficiários do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13) e da Lei Geral da Meia 
Entrada (Lei 12.933/13) e nos termos das leis municipais nº 6.330/93, nº 9.070/2005 e 
nº 10787/2014. 

7.2.2 Nos Teatros Marílila e Raul Belém Machado, os assentos serão livres, sem 
lugares marcados e no Teatro Francisco Nunes, as poltronas serão numeradas. 

7.2.3 Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Plataforma da empresa Disk 
Ingressos, por meio virtual no site www.diskingressos.com.br antecipadamente,  e, nos 
postos de venda física - bilheterias dos teatros - que serão abertas sempre 2 (duas) 
horas antes do inicio dos espetáculos. 

http://www.diskingressos.com.br/


7.2.4  Excetua-se da regra anterior a realização da Campanha de Popularização do 
Teatro e da dança, que mantém plataforma de venda de ingressos própria para este 
atendimento. A  forma exata das vendas de ingressos para a Campanha serão 
definidas entre as partes, à época da sua realização, se for o caso.  

7.2.5 Vendas de ingressos de valores promocionais decorrentes de convênios 
firmados pelo Autorizatário, deverão ser aprovadas previamente pela Fundação 
Municipal de Cultura, e todas as informações deste convênio deverão ser repassadas 
junto com a informação do valor dos ingressos, para a realização do cadastro na 
plataforma em tempo habil. .  

7.2.6  A Fundação Municipal de Cultura terá direito, por sessão, a xx (xxxx) 
ingressos  correspondentes as cadeiras cativas do teatro, que desde já reserva para 
uso próprio ou de seus convidados, independentes da emissão de cortesias em seu 
favor.  

7.2.7 O(a) AUTORIZATARIO terá direito a (xxxxx) ingressos cortesia por 
apresentação, desde que os solicite junto ao teatro com antecedência de 48 (quarenta 
e oito) horas. Não havendo a solicitação, os ingressos serão revertidos para venda. 

7.3 - DA CONTRAPARTIDA E RETENÇÕES 

7.3.1 Tendo em vista que a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA renunciou a 
cobrança do preço público pelo uso dos teatros públicos em prol do fomento às artes 
cênicas, do estímulo à utilização dos espaços culturais e estímulo à oferta de 
programações culturais e artísticas para a população, fica o AUTORIZATÁRIO(A) 
obrigado a prestar uma contrapartida.  

7.3.2  Como Contrapartida social o Proponente se compromete à cobrança de 
ingressos a preços populares e oferecimento de cotas de ingressos para alunos das 
escolas municipais e programas da Secretaria Municipal de Cultura / Fundação 
Municipal de Cultura.  

7.3.3  A disponibilização de cotas de ingressos para alunos das escolas da rede 
pública municipal e programas da SMC/FMC, se dará através dos ingressos de 
cortesias do Autorizatário e de cadeiras cativas da FMC, podendo ter as quantidades 
aumentadas mediante a demanda dos favorecidos e o interesse comum entre a FMC 
e o Autorizatário para a realização do atendimento. A comprovação da disponibilização 
dos ingressos será por meio do borderô de cada espetáculo, com a identificação 
cortesia/cativa/contrapartida. 

7.4 - Independentemente da forma de pagamento utilizada na aquisição dos ingressos, 
o(a) AUTORIZATÁRIO(A)  será responsável pelo acerto em espécie, da taxa de 3% 
(três por cento) referente ao ISSQN devido, nas hipóteses previstas na Lei Municipal 
nº 8.725/2003. 

7.4.1 O valor referente ao percentual de 3% sobre a venda total, deverá ser pago na 
bilheteria do teatro, após o início do último espetáculo, quando será possível a 
apresentação do relatório de vendas apurado na plataforma da bilheteria eletrônica. 

7.4.1.1 O imposto devido ( ISSQN) será quitado pela gerência Financeira da Fundação 
Municipal de Cultura. 

7.4.2 - O AUTORIZATÁRIO concorda com a forma de apuração da receita bruta do 
espetáculo ou evento, que se processará da seguinte forma: 

7.4.2.1 Para conferir o borderô e relatórios de venda gerados pela Plataforma da disk 
Ingressos, fica credenciado o(a) Sr(a)(preencher) CPF (preencher), CI (preencher) 

contato telefônico (preencher), e-mail (preencher), ficando estabelecido que toda e 



qualquer despesa que importe em ônus para o AUTORIZATÁRIO será descontada do 

respectivo acerto. 

7.4.2.2  Borderô e os relatórios de venda deverão ser conferidos até 20(VINTE) 
minutos após o início de cada espetáculo e o repasse dos valores devidos se darão da 
forma descrita abaixo. 

7.4.2.3  A Disk Ingressos, detentora dos valores relacionados às vendas dos 
ingressos, por meio de cartões de crédito e débito, fará os repasses dos valores 

arrecadados pela venda dos ingressos, em sua totalidade, na semana 
subsequente à das apresentações, da seguinte forma:  

7.4.2.4 Pagará ao Autorizatário, o valor total da renda bruta da bilheteria, por  
espetáculo, por apresentação, por meio de depósito em conta corrente do 
Autorizatário, cujos dados deverão ser informados ao teatro, no ato da 

assinatura deste alvará.  

7.4.2.5 Deste valor a Disk Ingressos, efetuará o abatimento do valor decorrente 
do contrato celebrado com as operadoras referentes às vendas de ingressos por 
meio de cartões de débito ou crédito em seus canais de venda. 

• Serão praticados as seguintes taxas e prazos: 

• Débito: primeira quarta-feira referente aos eventos realizados na 
semana anterior. Percentuais sobre taxa de administração limitada 
até 2,5%, calculada sobre o valor de face.  

• Crédito à vista: primeira quarta-feira referente aos eventos 
realizados na semana anterior. Percentuais sobre taxa de 
administração limitada até 3,5%, calculada sobre o valor de face.  

• Crédito a prazo: primeira quarta-feira referente aos eventos 
realizados na semana anterior. Percentuais sobre taxa de 
administração limitada até 4,0%, calculada sobre o valor de face. 

7.5 Caso a bilheteria física do teatro realize vendas cujos pagamentos sejam 

realizados em espécie $, a retenção do percentual de 3% referente ao ISSQN 
será feita pelo servidor responsável pela bilheteria e o saldo será revertido para 
o Autorizatário por meio de depósito em conta corrente, complementando o 
valor arrecadado pela Disk Ingressos. 

7.6 - Considera-se receita bruta da bilheteria a soma de todos os ingressos vendidos, 
sejam on-line por meio da plataforma e/ou nos postos físicos - bilheterias dos teatros.  

7.7- São de inteira responsabilidade do AUTORIZATÁRIO todas as despesas 
referentes a tributos, taxas e emolumentos, encargos trabalhistas e previdenciários 
que vierem a ser cobrados em função do espetáculo. 

.8– DAS SANÇÕES: 
8.1   O AUTORIZATÁRIO(A) ficará impedido de participar dos editais para autorização 

de uso especial dos teatros públicos nos dois semestres seguintes à seleção, 
sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, se houver desistência após a 
celebração do presente ALVARÁ, se incorrer na hipótese prevista no item 8.3 e, 
ainda, se os atos praticados inviabilizarem a apresentação do próximo candidato, 
salvo por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente documentado e 
acatado pela FMC. 

8.2   Atrasos superiores a 15 (quinze) minutos para início de cada espetáculo ou 
evento sujeitarão o AUTORIZATÁRIO ao pagamento de multa no valor de 
R$500,00 (quinhentos reais) por cada 10 (dez) minutos de atraso, limitada a 

R$1.500,00 (mil e quinhentos  reais). 



8.3. Para cada apresentação não realizada, após a emissão do presente alvará, o 
AUTORIZATÁRIO pagará multa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente documentado e aceito pela FMC. 

9 -   DAS LICENÇAS, ALVARÁS, TAXAS E TRIBUTOS: 

9.1 A Fixação da classificação etária do evento ou atividade será de responsabilidade 
exclusiva do (a) AUTORIZATÁRIO (A), devendo o mesmo responder por todas as 
implicações legais decorrentes da postura adotada junto aos órgãos competentes. 

9.2 O (A) AUTORIZATÁRIO (A) assumirá e responderá, em qualquer tempo e 
integralmente, por despesas e sanções de natureza fiscal que venham a incidir contra 
a Fundação Municipal de Cultura em virtude do inadimplemento quanto ao 
recolhimento dos direitos autorais devidos ao ECAD, SBAT, OMB, SATED, ISSQN, 
multas e outros, decorrentes do exercício das atividades inerentes ao objeto deste 
Alvará. 

 
9.3 À Fundação Municipal de Cultura não caberá nenhuma responsabilidade 
trabalhista, previdenciária ou decorrente de acidente de trabalho em relação aos 
profissionais alocados pelo AUTORIZATÁRIO(A) para o desenvolvimento das 
atividades  deste instrumento, nem tampouco as discussões de ordem civil ou criminal 
relacionadas à realização do evento ou atividade.  
 
9.4 O(A) AUTORIZATÁRIO(A) é exclusivamente responsável pela observância e 
regularização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, conexos e 
de imagem relativos à documentação encaminhada, bem como ao evento ou atividade 
apresentada 

9.5 O(A) AUTORIZATÁRIO(A) se obriga a apresentar, até 05 (cinco) dias antes da 
realização do evento ou atividade, sob pena de cancelamento, documento 
comprobatório do pagamento dos direitos autorais devidos (ECAD e SBAT) ou 
documento que ateste a isenção do pagamento, emitido pela entidade arrecadadora 
respectiva ou pelo autor que não esteja vinculado a qualquer entidade. 

9.6  O(A) AUTORIZATÁRIO(A) deverá indenizar, defender e manter a Fundação 
Municipal de Cultura incólume em relação a qualquer e toda ação, processo, 

procedimento legal ou administrativo, reivindicações, demandas, prejuízos e 
ressarcimentos, responsabilidades, honorários advocatícios, custos e despesas de 
qualquer natureza surgidas durante e após a extinção desta AUTORIZAÇÃO DE USO 
ESPECIAL e que, direta ou indiretamente sejam causados no todo ou em parte por 
qualquer ato, omissão, culpa ou negligência ativa ou passiva do(a) 
AUTORIZATÁRIO(A), de seus empregados ou de qualquer pessoa atuando sob sua 

orientação e controle, ou em seu nome, especificamente por aqueles decorrentes da 
colocação de faixas, afixação de cartazes publicitários e demais peças promocionais 
em locais não autorizados pela legislação pertinente 

9.7 O(A) AUTORIZATÁRIO(A) deverá respeitar as normas de segurança 
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, não retirando em 
hipótese alguma os equipamentos de segurança de seus lugares determinados 
(extintores de incêndio, mangueiras, lâmpadas de segurança, etc.) ficando proibido 
obstruir e utilizar os espaços demarcados por faixas de segurança 
10-- DOS MODOS DE EXTINÇÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO: 

10.1 A extinção do presente ato de autorização de uso especial se dará: 



10.1.1 Pelo cumprimento de seus efeitos, seja pelo implemento de condição resolutiva 
ou termo final. 

10.1.2 Nos casos em que houver perda de seu objeto. 

10.1.3.E por sua retirada, que se dará por meio de: 

10.1.3.1 Revogação por oportunidade e conveniência da Fundação Municipal de 
Cultura; 

10.1.3.2 Invalidação, nos casos em que forem observados vícios insanáveis; 

10.2 Cassação nos casos em que o(a) AUTORIZATÁRIO(A) descumprir as condições 
previstas nesta Autorização de Uso Especial. 

10.3 Caducidade caso sobrevenha norma proibindo a AUTORIZAÇÃO DE USO 
ESPECIAL; 

10.4 Contraposição quando a presente AUTORIZAÇÃO deixar de ser válida por 
emissão de ato administrativo que tenha efeito oposto; 

10.5 Renúncia nos casos em que o(a) AUTORIZATÁRIO(A) desistir de fazer o uso 
especial do bem, hipótese em que será devida indenização para a FMC, a ser apurada 
em cada caso, quando existam prejuízos para a Fundação Municipal de Cultura. 

 

11– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1- O AUTORIZATÁRIO(A) declara ter recebido e estar plenamente ciente do 
“Protocolo Sanitário" vigente neste Teatro, se obrigando a cumprir todas as 
recomendações nele contidas:  uso contínuo de EPIs, evitar aglomerações e 
proximidade com outras pessoas, higienização constante das mãos e uso de álcool 
70%. Se compromete a fornecer às equipes artísticas e técnicas contratadas, todos os 
equipamentos de segurança e de proteção individual (‘EPIs’) exigidos, assim como 
manter todas as condições de higiene na forma dos protocolos durante a execução 
das tarefas, visando a manutenção da salubridade do espaço e cooperando no 
Combate ao Coronavírus - COVID-19. 

11.2- As condições estabelecidas na presente Autorização de Uso poderão ser 
revistas pela Fundação Municipal de Cultura. 

13–DO FORO: 

 O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à presente AUTORIZAÇÃO DE 
USO ESPECIAL será o da Comarca de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

 
 

Belo Horizonte,---------- de -------------- de 20---- 

 

 

 

ALINE VILA REAL MATTOS 

 

 
Concordo integralmente com os termos da presente AUTORIZAÇÃO DE USO 
ESPECIAL: 
 

 



AUTORIZATÁRIO 


