
 

ANEXO III 

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA E ESPORTE 

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EDITAL 01/2020 
 

Estabelece procedimentos para prestação de contas dos 

projetos culturais aprovados no âmbito da Lei Municipal 5.036/2013 e 

Decreto nº 131/2016, regulando os procedimentos da execução física e 

financeira do projeto e da correta efetivação e comprovação das 

despesas realizadas. 

 

Art. 1º. A execução física e financeira do projeto deverá iniciar imediatamente após o 

depósito dos recursos do projeto contemplado. 

Parágrafo único. Compreende-se por execução financeira o período em que o 

proponente responsável pelo projeto poderá realizar pagamentos de despesas financiadas 

pelo Fundo Municipal de Cultura, movimentando recursos da conta exclusiva vinculada.  

Art. 2º. O proponente poderá ajustar os itens de custos aprovados, sem a necessidade 

de solicitação de readequação, desde que o acréscimo ou diminuição não seja superior a 20% 

(vinte por cento) do valor aprovado de cada item. 

Art. 3º. A execução financeira deverá ser registrada na planilha custos na medida em 

que ocorrerem os pagamentos efetuados de cada item de custo aprovado, devendo ser 

apresentados em cada lançamento:  

I - informações:  

a) data de emissão;  

b) data do débito em conta;  

c) valor;  

d) favorecido;  

e) forma de pagamento;  

 

II – digitalizados em um único arquivo:  

a) comprovante de despesa;  

b) comprovante de pagamento;  

c) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ, junto a Receita 

Federal, demonstrando atividade econômica compatível.  

 

§ 1º. O proponente deverá manter atualizadas as informações pertinentes à execução 

financeira do projeto na Planilha de Aplicação de Recursos e apresentar o extrato bancário 

completo.  



 

§ 2º. Nos casos em que ocorram retenções tributárias, o recolhimento deverá ser 

lançado no respectivo item de custo, e as guias anexadas.  

§ 3º. Nos casos em que ocorra intermediação para representação de artistas ou 

grupos, apresentação do contrato registrado em cartório, autorizando a representação no 

período da prestação do serviço.  

§ 4º. Nos casos em que o comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ 

não contemple a atividade econômica compatível, deverá ser apresentado o Contrato Social 

evidenciando a habilitação da empresa no período da prestação do serviço.  

§ 5º. Poderão ser apresentadas informações complementares, notas explicativas e 

justificativas junto aos lançamentos.  

 

Art. 4º. Serão aceitos os seguintes comprovantes de despesas:  

I - Nota Fiscal: sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica, 

sendo válidos Cupons Fiscais;  

II - Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) para prestação de serviço de pessoa 

física; 

III – Recibo simples para locação de bens móveis e imóveis de pessoa física e para 

pagamento de prêmios. 

 

§ 1º. Os comprovantes de despesas deverão:  

I – ser originais e rubricados pelo profissional de contabilidade responsável;  

I – ser digitalizados do original (primeira via), em cores (colorido);  

II – ser emitidos contra o proponente, ou contra a Secretaria de Desenvolvimento de 

Cultura e Esporte – Prefeitura de Santa Rosa, no caso de remuneração do proponente; 

III – conter discriminação do serviço ou do produto compatível com a descrição da 

atividade prevista no item de custo aprovado;  

IV – conter junto à discriminação do serviço ou do produto a seguinte observação: 

“Despesa financiada pelo Edital 01/2020 – FMC – Santa Rosa” e o título do projeto;  

V – conter data a partir do depósito dos recursos previstos no art. 1º deste manual, e 

até a data do prazo final para a entrega da prestação de contas;  

VI – ser legível e sem rasuras;  

 

§ 2º. O recibo deverá conter, além das informações referidas nos incisos do § 1º deste  

artigo, o nome, CPF, endereço, telefone e assinatura do beneficiário, acompanhados de cópia 

de seu documento de identidade.  

 

§ 3º. O recibo e o RPA deverão conter as retenções de tributos municipais, estaduais e  

federais de acordo com as legislações vigentes no respectivo item de custo, e as guias pagas 

anexadas. 



 

§ 4º. Nos casos de nota fiscal eletrônica, as informações dispostas no inciso IV do § 1º 

deste artigo deverão ser digitadas no campo dados adicionais, com a discriminação dos 

produtos ou serviços ou observações no ato da emissãbo da nota.  

 

Art. 5º. Serão aceitos os seguintes comprovantes de pagamento, no valor exato da 

respectiva despesa:  

I - transferências eletrônicas identificadas para a conta do beneficiado;  

II - boletos bancários autenticados;  

III - comprovante de débito na conta corrente do projeto identificando o prestador de 

serviço ou fornecedor, através do respectivo documento;  

IV - guias autenticadas de recolhimento de impostos e contribuições;  

V - Guia de Arrecadação autenticada de recolhimento de saldo remanescente para a 

conta da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, em caso de sobra de recursos. 

 

Parágrafo único. Não será permitido reembolso ao proponente. 

 

Art. 6º. As despesas pagas com outras fontes de financiamento que não sejam de 

origem do Fundo Municipal de Cultura, quando for o caso, deverão ser informadas em planilha 

específica, com conciliação das entradas e das despesas realizadas. 

 

Art. 7º. A execução física deverá comprovar:  

I – a realização do objeto do projeto, mediante apresentação de relato detalhado, 

dados estatísticos (ex: público participante, profissionais envolvidos), release de imprensa e 

clipagem, comprovações de mídia (utilização e veiculação dos materiais, peças e anúncios 

publicitários), entre outros;  

II – a realização das metas, mediante apresentação de imagens (ex: fotos, vídeos) que 

demonstrem o acontecimento das atividades previstas com materiais que identifiquem o 

projeto, estrutura e público presente;  

III – o cumprimento do plano de distribuição, quando for o caso, mediante 

apresentação de recibo assinado que identifique as entregas, fotos e outros registros que 

comprovem o recebimento pelos destinatários previstos.  

 

§ 1º. O empreendedor cultural deverá anexar os respectivos comprovantes através da 

execução física. 

§2º. O conteúdo do relatório físico poderá ser utilizado pela Secretaria de 

Desenvolvimento de Cultura e Esporte, para fins de divulgação.  

 

Art. 8º. Os projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura deverão, em todos os 

seus materiais de divulgação e demais peças de publicidade que identifiquem o projeto , seja 

em suporte físico ou eletrônico, ter as marcas da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e 



 

Esporte bem como o brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, inseridas de forma 

explícita, visível e destacada, em dimensões nunca inferiores aos demais  apoiadores ou 

patrocinadores, conforme previsto no Manual de Identidade Visual – ANEXO V do Edital. 

 

Art. 9º. O projeto cultural deverá conter durante a divulgação do projeto:  

I – nos materiais de divulgação e identificação, a frase “Secretaria de Desenvolvimento 

de Cultura e Esporte apresenta”; 

II – disponibilizar endereço eletrônico na internet e/ou perfil em redes sociais que 

torne público o projeto, identificando seus realizadores e apoiadores e as marcas envolvidas 

no projeto, contendo as informações atualizadas do projeto em desenvolvimento, devendo ser 

informado o respectivo endereço eletrônico junto à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura 

e Esporte;  

III – quando se tratar de produção audiovisual, exibição das marcas da Secretaria de 

Desenvolvimento de Cultura e Esporte e o brasão do município de Santa Rosa em cartela 

exclusiva nos créditos iniciais e nos créditos finais por, pelo menos, 5 (cinco) segundos de 

exposição;  

V – quando resultar em obra cultural permanente e reprodutível, deverá constar o 

registro da seguinte frase: “A produção desta obra e o custeio desta tiragem foram viabilizadas 

com financiamento do Fundo Municipal de Cultura – Secretaria de Desenvolvimento de 

Cultura e Esporte, Prefeitura de Santa Rosa”. 

 

Art. 10. Deverá ser anexado ao Relatório Físico de prestação de contas as formas de 

comprovação no atendimento da doação de 10% (dez por cento) das obras de caráter físico ou 

ingressos previstos nos itens 4.6 4 4.7 do Edital nº 01/2020. 

 

Art. 11. Qualquer dúvida com relação à execução física e financeira do projeto dever 

ser submetida à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte para esclarecimento. 

 

 


