INCISO II – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Os espaços culturais, habilitdos para recebimento dos subsídios mensais, deverão
apresentar prestação de contas na qual deverá haver demonstração e comprovação
da utilização dos recursos recebidos, conforme inciso II do artigo 2º da Lei
14.017/2020.
A comprovação da execução financeira, da utilização adequada do recurso público e
de que os recursos recebidos foram utilizados para a manutenção do espaço cultural
deverá ser feita por meio de relatórios, declarações, vídeos, registros fotográficos,
juntada de comprovantes de despesas, documentos fiscais, extratos bancários dentre
outros.

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
1.1 O Proponente deverá comprovar as despesas, a saber:

1.2 Para o caso de aquisições de gêneros alimentícios: apresentar nota fiscal
(espaços de preservação cultural, onde ocorrem manifestações religiosas de matriz
africana, ameríndias, ciganos, preto – Rituais das Oferendas).

1.3 Para o caso de aquisição de materiais (artefatos e insumos) para o
desenvolvimento de trabalhos artísticos: apresentar a nota fiscal contendo os
quantitativos e valores individuais da matéria prima utilizadas na criação artística.

1.4 Para os gastos com consumo e/ou locação: apresentar faturas e comprovantes
de pagamento da companhia de água, luz, telefone, internet e aluguel (apresentar o
contrato de locação da sede).
As contas telefônicas pagas com recursos do projeto devem restringir-se aos números
a ele vinculados e previamente indicados.

1.5 Para o caso de manutenção do veículo: apresentar a documentação do veículo,
comprovar a essencialidade de sua utilização através de breve relato, fotos e vídeos.
Será apresentada a nota fiscal com especificações, quantitativos e valores individuais
(placa, modelo e ano), contendo despesas de combustível, peças de reposição e mãode-obra (se for o caso).

1.6 Para o caso de manutenção predial (diversas de obra nova): a manutenção predial
engloba tudo que já existe na edificação e o seu cuidado constante. Além disso,
permite consertar ou trocar peças quebradas e materiais que se deterioraram e que
precisam de cuidados para continuar funcionando bem. Deverão ser apresentadas
notas fiscais avulsas dos prestadores de serviços tais como: (eletricistas,
encanadores, pintores, pedreiros, vidraceiros, faxineiros e jardineiros), notas fiscais
das compras dos materiais necessários para o serviço e fotos e/ou vídeos do antes e
depois da execução dos respectivos serviços prestado.
COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1 A prestação de contas deverá ter a seguinte composição:
1.2 Ofício encaminhando a prestação de contas – ANEXO A
1.3 Relação de Pagamentos – ANEXO B
1.4 Extrato Bancário – ANEXO C
1.5 Documentação Fiscal – ANEXO D
1.6 Comprovantes de Pagamentos de Credores – ANEXO E
1.7 Certidões Negativas de Débitos Tributários
1.8 Comprovantes de Retenções do ISS, IR e INSS de Pessoa Física e/ou Jurídica
1.9 Contratos firmados (quando for necessário)
1.10 Recibos Pessoa Física – ANEXO F
1.11 Recibo Pessoa Jurídica – ANEXO G
1.12 Recibo de RPA –ANEXO H
1.13 A Mídia (DVD e/ou Pen Drive), comprovando a execução do serviço (quando for
necessária)

2 PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.1 O prazo estipulado para prestação de contas será de até no máximo 120 (cento
e vinte) dias a contar do ultimo recebimento do subsídio Emergencial de Cultura.
2.2 Sugerimos que os representantes dos espaços culturais, habilitados para o
recebimento do subsídio em comento, apresentem uma prestação parcial a cada
parcela recebida, evitando o acúmulo de informações e a preocupação com o tempo.

3 APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.1 Os representantes dos espaços culturais deverão apresentar as Prestações de
Contas em documentos (formato pdf), enviados para o email.
4 ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.1 A análise da Prestação de Contas será realizada pela Controladoria Geral do
Município – CGM.

5 EXTRATO BANCÁRIO
5.1 O extrato bancário é o comprovante que demostra todo o histórico das
movimentações na sua conta em um determinado período.
5.2 A Movimentação da conta bancária será parte integrante da prestação de contas,
devendo ser comprovada, através do extrato bancário, conforme ANEXO C, do
período correspondente a data do recebimento do recurso até a data do último
pagamento.

6 DOCUMENTAÇÃO FISCAL
6.1

As emissões de Notas Fiscais Avulsas ocorrerão através do site eletrônico

(https://directa.natal.rn.gov.br/), NFC-e e/ou e/ou Cupom Fiscal, conforme ANEXO D,
contendo o número do CPF e/ou CNPJ, certificados com os carimbos e/ou
manuscritos, conforme ANEXO I.

7 PAGAMENTO DE CREDORES
7.1

Os representantes dos espaços deverão realizar os pagamentos das despesas

com pessoas físicas e/ou jurídicas, por meio de DOC, TED ou Cheque Nominativo ao

credor ANEXO E, sendo obrigatório anexar suas respectivas cópias na Prestação de
Contas.
7.2

É vedada a realização de pagamento em espécie, multas e juros com recursos

de Emergência Cultural (Lei Aldir Blanc).

8 CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL
8.1

Os representantes dos espaços culturais deverão apresentar as Certidões

Negativas de Débitos Tributários (federal, estadual e municipal) do espaço cultural
(para espaços formalizados) ou de seus representantes (para espaços informais),
permitindo comprovar que não há pendências com órgãos no momento da emissão do
documento, acompanhados do carimbo conforme ANEXO I.
9. CONTRATO

9.1 Havendo prestadores de serviços a ser contrados, deverá ser formalizado
contrato entre o espaço cultural (formalizado) ou seu representante (no caso de
espaços informais) e o prestador de serviços, estabelecendo a forma da prestação
do serviço, as condições de pagamento, prazo do início e fim do serviço (caso a
prestação de serviço seja realizada de forma fracionada), assim como a forma de
pagamento, devendo tal contrato ser parte integrante da prestação de contas. O
Contrato não exime a apresentação da nota fiscal, por se tratar de prestação de
serviço.
10. RECIBOS

10.1

O representante do espaço cultural deverá apesentar recibos de Pessoa

Física conforme ANEXO F e/ou Pessoa Jurídica conforme ANEXO G, declarando
ter recebido o valor mencionado pela prestação de serviço e/ou aquisição de
material.
10.2

O representante do espaço cultural deverá apresentar o Recibo RPA,

quando o Profissional Pessoa Física não for regido pela CLT ANEXO H.

11. COMPRAVANTES DE IMPOSTOS

11.1 O representante do espaço cultural deverá apresentar na prestação de
contas os Comprovantes de Retenções do ISS, IR e INSS de Pessoa Física e/ou

Jurídica.

12. MÍDIA

12.1 O representante do espaço cultural deverá apresentar a mídia (DVD e/ou
Pen Drive), contendo fotos, vídeos, prestação de serviços como, por exemplo,
manutenção predial diversas de obra nova, dentre outros.

13. ADIMPLÊNCIA

13.1 Será emitida pela Controladoria Geral do Munícipio – CGM a Declaração de
Adimplência, posterior à análise da Prestação de Contas.
14. INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES

14.1 O Projeto será declarado inadimplente quando:
a)Utilizar os recursos com destinação diversa da manutenção dos espaços
culturais, desrepeitando o previsto nesta instrução e na Lei 14.017/2020.
b) Não apresentar no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados do
recebimento da última parcela do subsídio, a Prestação de Contas. Neste caso
poderá/deverá

a

autoridade

administrativa

encaminhar

o

processo

administrativo para Tomada de Contas – TC.
c) Não comprovar a aplicação correta dos recursos por dolo ou desvio dos
objetivos, sendo declarado inadimplente e excluído de usufruir quaisquer
incentivos fiscais do erário municipal, além da possível aplicação das demais
penalidades previstas em lei.

ANEXO A - Modelo - Ofício Encaminhando a Prestação de Contas
Ofício nº

/ (numero/ano)

Natal,

de

de 20

À Fundação Capitania das Artes - FUNCARTE
Assunto: Prestação de Contas

O (a) Proponente
), inscrita no CNPJ sob o nº
, por
meio do seu representante legal, vem encaminhar a Prestação de Contas e os documentos
que compõe a prestação de contas do Projeto
contemplado pela Lei
Aldir Blanc Emergência Cultural , indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos
recebidos, na importância de R$
(valor por
extenso).
( ) Relação de Pagamentos
( ) Extrato Bancário
( ) Notas Fiscais/ Cupom Fiscal
( ) Certidões de Regularidade Fiscal
( ) Comprovantes de Pagamento
( ) Recibos
( ) Retenções do ISS, IR e INSS de Pessoa Física e/ ou Jurídica
( ) Comprovantes de Tributos
( ) Mídia (DVD e/ ou Pen Drive)

Proponente
Assinatura Legível
CNPJ nº
Obs.: Este ofício deverá ser efetuado em 02 duas vias e deverá ser protocolado pelo
funcionário que receber a documentação, sendo que uma via ficará com a convenente como
comprovante da entrega da documentação e a outra será acostada aos autos.
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ANEXO B- Modelo da Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

RELAÃO DE
1. ITEM

2. ESPECIFICAÇÃO

PAGAMENTOS
3.
TIPO
PAGAMENTO

DE 4. DOCUMENTO

5. VALOR R$

7. TOTAL

7

ANEXO C - Modelo – Extrato Bancário

Em caso do extrato ser em papel fotossensível, deverá ser afixado em folhas de papel
A4, a fotocópia junto ao original na prestação de contas.
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ANEXO D- Modelo de Nota Fiscal

Certifico que
O Material e/ou
Serviço constante da nota
Fiscal foram realmente realizados
Em
/
/
Assinatura (Legível)

*Deverá conter o quantitativo e o valor unitário.
*Nota Fiscal Avulsa- emitida no Portal Directa, conforme endereço eletrônico
(https://directa.natal.rn.gov.br/)
* Afixar a certificação de carimbo e/ou manuscrito.

9

Certifico que
O Material e/ ou
Serviço constante da nota
Fiscal foram realmente realizados
Em
/
/
Assinatura (Legível)

* Afixar a certificação de carimbo e/ou manuscrito.

10

Certifico que
o Material e/ou
Serviço constante da
nota
Fiscal foram realmente

Somente será aceita a Nota Fiscal:
❖ Nominal ao proponente;
❖ Com o nº do CPF;
❖ Apresentar o original e a cópia juntamente
com o certifico.
❖ Afixar em folhas de papel ofício e se em
material fotossensível, apresentar fotocópia junto ao
original na prestação de contas.
Certifico que:
O Material e/ou
Serviço constante da nota
Fiscal foram realmente realizados
Em
/
/
Assinatura (Legível)

* Afixar a certificação de carimbo e/ou manuscrito.
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ANEXO E - Modelo – Forma de Pagamento Cheque Nominativo e/ ou
Transferência Bancária.

Fotocópia do Cheque Nominativo

Transferência eletrônica que fique identificada sua destinação (credor).
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ANEXO F- Modelo de Recibos Pessoa Física

RECIBO DE PAGAMENTO
Eu, (Nome do Prestador de Serviço) – CPF: (nº do CPF do Prestador de
Serviço), recebi do Projeto Cultural (Título/Nome Projeto Cultural), de
Responsabilidade

do

Empreendedor/Proponente

(nº

CPF/CNPJ),

a

importância de R$ (valor recebido pelo Prestador de Serviço), pago através do
(número do cheque ou código da transferência eletrônica), pela prestação de
serviço (nome da rubrica).

Valor Bruto do Serviço
Retenções:
ISS
Valor Líquido do Serviço
Contribuição Patrimonial
INSS: (20%)

Local/Data
Nome do Prestador de Serviço
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ANEXO G- Modelo de Recibos Pessoa Jurídica

RECIBO DE PAGAMENTO
Eu, (Nome do Prestador de Serviço) – CPF: (nº do CPF do Prestador de
Serviço), recebi do Projeto Cultural, (Título/Nome Projeto Cultural), de
Responsabilidade

do

Empreendedor/Proponente

(nº

CPF/CNPJ),

a

importância de R$ (valor recebido pelo Prestador de Serviço), pago através do
(número do cheque ou código da transferência eletrônica), pela prestação de
serviço (nome da rubrica).

Valor Bruto do Serviço
Retenções
ISS
INSS (11%)
Valor Líquido do Serviço
Contribuição Patrimonial
INSS: (20%)

Local/Data
Nome do Prestador de Serviço
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ANEXO H- Modelo de Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA
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ANEXO I - Modelo - Carimbos para Nota Fiscal e/ou Cupom Fiscal e Certidão de
Regularidade Fiscal

Certifico que
O Material e/ou

Atesto autenticidade da presente
certidão
Em
/
/

Serviço constante da nota
Assinatura (Legível)
Fiscal foram realmente realizados
Em
/
/
Observações importantes:

Assinatura (Legível)

❖ O nome deverá ser legível;
❖ Quem paga não certifica o material e/ou serviço.

Utilizar em Nota Fiscal e/ ou Cupom Fiscal

Confere com Original
Em /
/
Assinatura (Legível)
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