ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA N° 881.15 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015

BAIXA NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FMAC 2015.

A Diretora Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho,
Estado de Santa Catarina, de acordo com a delegação de competência conferida
pelo art. 2º do Decreto n° 9326, de 02 de abril de 2007, conforme o art. 125 e o § 4°
do art. 126 da Lei Complementar n° 016/2000 de 04/04/2000, Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, Instrução Normativa N.TC-14/2012; ACÓRDÃO 1155/2003
- Plenário – Tribunal de Contas da União.
RESOLVE:
Ficam definidas as normas e recomendações fundamentais para aplicação do numerário e
prestação de contas dos projetos contemplados pelo Edital de Apoio a Cultura / Seleção de
Projetos Nº001/2015
Art. 1º. Os recursos destinados ao Edital de Seleção de Apoio à Cultura deverão ser
integralmente utilizados para a execução do projeto aprovado.
Art. 2º. O projeto aprovado deverá ser realizado integralmente em até 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos, a contar da data da publicação da Portaria de Aprovados, conforme art.51, decreto
10653/2011.
Art. 3º Os recursos concedidos a título de apoio devem ser depositados em conta bancária
específica e vinculada, e movimentados por cheques nominais, cruzados e individualizados por
credor, por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário, com identificação do credor.
Art. 4º O pagamento de despesas de administração dos projetos, incluindo custos bancários,
coordenação, materiais de expediente, contabilidade e secretaria, deverá estar previsto no
orçamento do projeto e será calculado em até 5% (cinco por cento) do montante pleiteado e para
despesas de mídia em rádio, televisão, internet ou jornais e revistas em até 10% (dez por cento).
Art. 5º. As despesas com impostos, (ISS, INSS, IRRF) quando for o caso, devem constar nos
orçamentos, nos limites estipulados na legislação tributária. (Orientações no manual prático para
prestação de contas) verificar edital item 14.1 e 14.2
Art. 6º. Será obrigatória a inserção e veiculação do nome e símbolos oficiais do Município de Rio
Negrinho, da Fundação Municipal de Cultural de Rio Negrinho e do Fundo Municipal de Apoio à
Cultura em todo o material de divulgação, promoção e distribuição dos produtos relacionados ao
projeto cultural incentivado. (Art. 54 do Decreto n° 10.653/2011), disponível no site
http://www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipal-cultura.

Art. 7º. A prestação de contas do projeto beneficiado deve ser encaminhada pelo produtor cultural
à Executiva do FMAC, em até 60 (sessenta) dias após o término de sua execução. (Art. 56 do
Decreto n° 10.653/2011).
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Art. 8º. A prestação de contas será composta por:
§ 1º - O Formulário de Prestação de Contas do Edital de Apoio a Cultura n.001/2015, disponível
no site: http://www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipal-cultura, deverá estar de acordo com o orçamento
do projeto aprovado no Edital, encadernado em espiral acompanhados dos extratos bancários
mensais, desde a abertura da conta até seu zeramento juntamente com o termo de encerramento
da mesma devidamente assinado pela instituição bancária.
§ 2º Deverão acompanhar o Formulário de Prestação de Contas, os seguintes documentos:
a) Extrato Bancário de conta corrente e aplicação do movimento integral dos recursos recebidos
(da data do recurso à finalização da conta),
b) Nota fiscal original, corretamente preenchida com tomador e prestador, sem rasura, recibo
comum não é aceito apenas Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA em casos de contratação
inferior ao período de 3 meses, a preferência para pagamento de pessoa física será com nota
fiscal avulsa da Prefeitura Municipal, data de emissão de notas fiscais, não poderá ser posterior a
transferência dos recursos repassados ao projeto;
c) O proponente que for contemplado no Edital de Seleção de Apoio à Cultura com a razão social
de pessoa jurídica (CNPJ) e contratar alguma pessoa física deve recolher os tributos federais
INSS/ IRRF
d) O proponente que contratar empresas jurídicas ou pessoas físicas no valor superior a R$
3.000,00 (três mil reais) tem que apresentar o contrato de serviços e / ou compras,
e) O pagamento de artistas ou produtores que sejam proponentes de projetos por meio de Recibo
de Pagamento a Autônomo (RPA), deverá estar devidamente previsto no orçamento do projeto,
f). Quaisquer alterações no cronograma financeiro deverão ser submetidas com 30 dias de
antecedência, a Comissão de Análise de Projetos (CAP).
§ 3º - A realização da contrapartida social deverá ser comprovada sob pena de tornar-se
inabilitado para futuras proposições.
§ 4º - O Relatório Técnico de projetos, disponível no site : www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipalcultura, incluindo registro de resultados, material de divulgação em que constem, quando couber,
os critérios exigidos e no plano de mídia e documentos que comprovem as atividades realizadas,
tais como: cópias de jornais, fotos, vídeos, folders, cartazes, ficha de frequência em oficinas, e
todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução, encadernadas em
espiral.
Art.9º. É vedado:
I – apresentação de documentos comprobatórios rasurados, com preenchimento incompleto, com
caligrafias e/ou cor de canetas diferentes, e outros que possam comprometer a sua credibilidade;
II - a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento
legal, ainda que em caráter de emergência;
III - a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - a transferência de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como
dirigente servidor público vinculado ao órgão ou entidade contratante;
V - a transferência de recursos para igrejas e cultos religiosos, com finalidade de manutenção da
religião;

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA / Departamento Administrativo – RUA 13 DE DEZEMBRO, 47, CENTRO – 89.295-000
FONE: (47) 3644-1665 e-mail: fundacaodeculturarn@hotmail.com site:www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipal-cultura

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

VI - a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos, ou seja, não será permitido
realizar pagamentos com recursos próprios e se ressarcir posteriormente com os recursos do
Contrato;
VII - despesas com recepções, festas, coquetéis, serviços de bufê e outras similares. (ACÓRDÃO
1155/2003 - Plenário – Tribunal de Contas da União).
Art. 10º. Disposições Gerais:
I - Quando o projeto compreender a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, por
proponente pessoa física, será obrigatório, a doação dos mesmos a qualquer entidade sem fins
lucrativos, após a execução do projeto, fazendo-se necessária a comprovação da referida
doação, por meio de documento legal;
II-. O proponente deverá dar um retorno ao setor em que se insere o projeto contemplado, na
forma de um relato junto ao respectivo Fórum setorial, quando existente, ou em reunião
provocada para este fim, apresentando os resultados alcançados e socializando sua experiência
na execução do projeto.
III - Não serão aceitos comprovantes de despesas com data anterior ao recebimento do recurso,
ou posterior ao encerramento do projeto
Art. 11º Constatada a ausência da prestação de contas, ou irregularidades na mesma, o
ordenador de despesa deverá adotar providências administrativas visando regularizar a situação,
observando-se os prazos previstos em regulamento.
Parágrafo único. Persistindo a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa
competente, após a conclusão do processo administrativo, o encaminhará à Controladoria Geral
do Município que deverá instaurar Tomada de Contas Especial na forma do regulamento próprio
do ente e de Instrução Normativa do Tribunal de Contas.
Art. 12º Nos demais casos, quando o parecer da CAP for negativo quanto à prestação de contas
e ao cumprimento dos objetivos do projeto, o produtor cultural fica obrigado a recolher ao FMAC a
totalidade dos valores recebidos e eventuais ganhos financeiros resultantes da sua aplicação,
atualizados monetariamente a partir da data do recebimento dos recursos até a data de sua
efetiva devolução, de acordo com o Art. 62 do Decreto n° 10.653, de 20 de maio de 2011.
Art. 13 º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO,
EM 08 DE SETEMBRO DE 2015.

VIVIANE TOMELIN SANTIN
Diretora Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Registrada e publicada a presente Portaria na Divisão de Expediente da Fundação Municipal de Cultura, em 08 de
Setembro de 2015.
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