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PRESTAÇÃO DE CONTAS - INCISO II 

Os territórios e espaços culturais habilitados para recebimento dos subsídios 
mensais deverão apresentar prestação de contas à Secretaria Municipal de 
Cultura em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do subsídio.  

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 relatório descritivo e relatório 
financeiro, acompanhado de comprovantes de despesas, documentos fiscais 
dentre outros.  

A comprovação da execução das contrapartidas deve ser feita após a pandemia. 
Conforme Edital 02/2020. 

 

ATENÇÃO!  

A legislação federal admite o pagamento e/ou reembolso de empréstimos do 
valor principal emprestado, mas não permite o ressarcimento de juros ou 
correção relativos a empréstimos tomados pelo território/espaço cultural com 
recursos da Lei Aldir Blanc. - Só serão aceitas despesas cujos meses de referência 
ou fato gerador ou vencimento correspondam ao período de publicação da Lei 
14.017/2020 de 29 de Junho de 2020 até a data final de apresentação da 
prestação de contas em 2021. 

 

O QUE PODE SER PAGO COM OS RECURSOS DO INCISO II DA LEI ALDIR 
BLANC? 

Os recursos deverão ser destinados para despesas de manutenção dos espaços, 
empresas, instituições, cooperativas e organizações culturais.  

O art.7º do Decreto nº 10.464/2020, estabelece que os gastos relativos à 
manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas 
realizadas com:  

a) internet;  
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b) transporte;  

c) aluguel; 

d) telefone;  

e) consumo de água e luz;  

f) outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.  

FIQUE ATENTO: Confira outros gastos que podem ser custeados com os recursos 
da Lei Aldir Blanc. 

 

ROL EXEMPLIFICATIVO DE OUTRAS DESPESAS 

- Despesas com adequação do espaço aos protocolos sanitários necessários ao 
funcionamento, desde que não seja considerada reforma ou construção. (ex.: 
serão aceitos comprovantes como notas fiscais de compras com materiais de 
limpeza e equipamentos para sanitização, etc.)  

- Despesas com folha de pagamento de pessoal com carteira assinada, bolsistas e 
estagiários, desde que o funcionário não esteja com suspensão do contrato de 
trabalho (ex.: serão aceitos contracheques de pagamento, contrato de trabalho, 
ou carteira de trabalho, etc.),  

- Despesas com contribuição sindical, cartorárias, impostos, tributos e encargos 
sociais devidos, a partir de 29/06/2020, inclusive de parcelamento de débitos 
firmados em data anterior a 29/06/2020.  

- Despesas com material necessário à manutenção da criação artística ou do fazer 
cultural, vedado a aquisição de equipamentos.  

- Despesas com material de consumo necessário ao funcionamento (material de 
limpeza, água mineral, descartáveis, material de expediente, suprimento de 
informática, vedado equipamentos). 

- Despesas com manutenção de locação, taxa de uso, taxa de condomínio e 
similares e de financiamento de imóvel onde são realizadas as atividades 
culturais, desde que tenham sido contratados até 29/06/2020.  

- Despesas com manutenção de estruturas e bens móveis necessárias ao 
funcionamento de espaços artístico e cultural itinerantes.  
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- Despesas com manutenção de locação e/ou financiamento de bens móveis e 
equipamentos necessários à continuidade das atividades culturais, desde que 
tenham sido contratados até 29/06/2020.  

- Despesa com manutenção de sistemas, aplicativos, páginas, assinaturas ou 
mensalidades, desde que tenham sido contratados até 29/06/2020.  

- Despesas com manutenção preventiva de equipamentos de uso essencial à 
realização da atividade cultural.  

- Despesas com manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do espaço 
(vigilância, dedetização, água, energia, telefonia e internet.) 

- Outras despesas necessárias à manutenção, desde que NÃO sejam referentes à 
aquisição de bens permanentes, como construções de espaços, nem o pagamento 
de despesas anteriores a 29/06/2020, ressalvados os parcelamentos. 

 

QUAIS COMPROVANTES SERÃO ACEITOS? 

 

As notas fiscais devem conter CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Municipal ou CPF da 
pessoa física do representante da empresa, endereço do estabelecimento, 
descrição dos serviços, e nome da pessoa física ou jurídica contratada, com valor 
unitário e total. 

Serão aceitas contas em nome do CPF do representante legal e seus sócios, desde 
que o endereço seja o mesmo da empresa. A natureza do gasto deve estar 
descrita no documento. Cupons fiscais serão aceitos desde de que contenham 
CNPJ ou CPF da pessoa física do representante, Inscrição Estadual e/ou Municipal, 
endereço do estabelecimento, descrição dos serviços, valor unitário e total. No 
caso de contas de consumo, boletos de pagamento ou guias de tributos, os 
mesmos deverão ser anexados à prestação de contas, juntamente com os 
respectivos comprovantes de pagamentos. 

 

COMO COMPROVAR O PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS? 

O pagamento de pessoas físicas (inclusive integrantes do coletivo proponente) 
poderão ser comprovados por Notas Fiscal de serviço ou Recibo de Pagamento 
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Autônomo – RPA. Para pagamento via RPA deverão ser consultados os 
recolhimentos de impostos.  

 

COMO POSSO REALIZAR OS PAGAMENTOS? 

- Transferências bancárias (transferências, TEDs, DOCs ou PIX), mediante 
apresentação do comprovante da operação; 

- Cartão de débito da conta onde foi depositado o recurso, comprovado pela 
anotação do débito no extrato; 

- Cartão de crédito, desde que a despesa se refira ao período coberto;  

- Cheques, mediante apresentação de cópia simples frente e verso do cheque 
com os dados do beneficiário; 

 

O QUE FAZER COM O SALDO REMANESCENTE DO RECURSO? 

Os recursos remanescentes deverão ser devolvidos via TED ou Doc no BANCO DO 
BRASIL, AGÊNCIA: 0086-8, CONTA CORRENTE: 20373-4, e encaminhado a  
Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia no email: secultgoianialei@gmail.com, 
para ser juntados aos autos do proponente beneficiado.  

 

CONTRAPARTIDA 

Os territórios e espaços culturais beneficiados com o subsídio previsto no inciso II 
da Lei Aldir Blanc são obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de 
suas atividades ou de forma virtual a realização de atividades destinadas, 
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos de sua 
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares 

A contrapartida deve obedecer a regra de corresponder a 10% do valor recebido, 
sem a utilização de recursos da Lei Aldir Blanc para sua realização. 

- O planejamento constante no cadastro pode ser revisto, atualizado com as 
devidas justificativas.  
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CONTRAPARTIDA VIRTUAL - No caso de contrapartidas realizadas virtualmente, 
favor anexar prints com alcance, data de realização e links. Estes deverão estar 
aberto para qualquer visualização. 

 - Deve ser incluídas a barra de logos disponível no site da prefeitura, conforme  
link:https://www.goiania.go.gov.br/secult/lei-aldir-blanc/lei-aldir-blanc-
divulgacao-da-contrapartida/, sendo as logos da Secretaria Municipal de Cultura / 
Prefeitura Municipal de Goiânia, Lei aldir Blanc e Governo Federal Ministério do 
Turismo  no material de divulgação das atividades, que deve ser postada nas 
redes do grupo.  

Prints com as postagens devem ser anexados na prestação de contas, caso já 
tenha executado ou encaminhado posteriormente.  

 

COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

- Ofício de encaminhamento da prestação de contas (MODELO A SER 
DISPONIBILIZADO);  

- Relação de pagamentos (MODELO A SER DISPONIBILIZADO);  

- Relatório descritivo (descrição dos gastos realizados, indicando sua importância 
para a manutenção do território/espaço cultural);  

- Notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do 
documento, valor, dados da proponente e do fornecedor e indicação do produto 
ou serviço (cópias simples), com comprovantes de pagamento; 

- Relatório descritivo que comprove as atividades de contrapartida em bens ou 
serviços economicamente mensuráveis, conforme previsto no ato da inscrição, 
por meio de fotos, vídeos, material de divulgação e clipagem de redes sociais e 
imprensa e relação de pagamentos;  

- Extrato bancário da conta onde foi depositado o recurso, para fins de 
comparação do mesmo;  

- Contas de consumo, boletos bancários ou guias de impostos (cópias simples); - 
Comprovantes de pagamento (transferência, depósito ou cheques); 

- Ted ou Doc comprovando a devolução do saldo remanescente do recurso. 
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Informar – Quantitativo de trabalhadores e trabalhadoras culturais 
beneficiados indiretamente: informar no Oficio de encaminhamento o 
quantitativo de empregos mantidos em razão do recebimento do 
subsídio. 

 

DÚVIDAS? 

Visite o site da Secretaria Municipal de Cultura  

E-mail para dúvidas: secultgoianialei@gmail.com 


