ORIENTAÇÕES PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

A presente informação tem como objetivo fornecer ao
proponente selecionado, por meio das Chamadas Públicas, da Lei
Aldir Blanc de Emergência Cultural, orientações acerca dos
procedimentos que deverão ser realizados na
prestação de contas dos recursos financeiros recebidos.
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Vamos lá?
Antes de começar a executar o seu projeto,
pedimos que você faça três primeiras tarefas:
RELEIA o seu projeto na íntegra, reveja suas metas, cronograma e planilha orçamentária
elas precisarão ser totalmente cumpridas e estabeleça um planejamento para execução
de todas elas.
RELEIA o Edital da SECEL, do qual seu projeto foi contemplado, observe todas as regras
para a execução, com ênfase para a prestação de contas.
RELEIA o Termo de Compromisso Especial (TCE) que você assinou junto à SECEL-MT.

Devido ao curto prazo de execução, o proponente poderá solicitar alteração na sua planilha
orçamentária e/ou cronograma de execução uma única vez. Lembrando que esta
alteração deverá ser aprovada pela SECEL-MT.

O que é

Prestação de Contas?

Financeira

Objeto
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A prestação de contas é a demonstração e comprovação da realização do
projeto cultural aprovado, conforme inciso III, do art. 2º da Lei
14.017/2020, sendo composta pelas seguintes etapas:

1 - Comprovação da execução do objeto do seu projeto e do cumprimento
dos requisitos conforme proposta aprovada, por meio do relatório padrão
(anexo 9), declarações, vídeos, registros fotográficos, e também será
solicitado ao proponente o preenchimento de uma pesquisa de impacto
econômico/social encaminhado em momento oportuno.
2 - Comprovação da execução financeira e da utilização adequada do
recurso público, por meio de documento fiscal (notas fiscais; e em casos
excepcionais, previamente autorizados pela Secel-MT
poderá ser utilizado recibos).

IMPORTANTE

Não emitam falsas informações, certifique-se que todas as
notas e recibos são autênticos.

NÃO ESQUECER:

ORIENTAÇÕES PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nenhum pagamento pode ser efetuado antes que
a nota fiscal ou recibo tenham sido emitidos.
Recibos serão aceitos somente em casos excepcionais
devidamente justificados e autorizados pela Secel-MT.
Antes de contratar qualquer serviço ou aquisição de
materiais de consumo, é necessária a apresentação de três
orçamentos, devendo optar obrigatoriamente pelo menor preço.
Se você indicou na sua inscrição que haverá a participação no seu
projeto de Pessoas com Deficiência (PCD) e/ou equipe com mais
de 05 pessoas, precisará indicar estes profissionais na sua
prestação de contas.

COMPROVAÇÃO
FINANCEIRA
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Tire um extrato da sua conta do inicio ao fim do período de execução,
com toda a movimentação realizada.
Lembre-se que o recurso deverá ser aplicado.
Utilize sempre o formato de aplicação com resgate automático.
Converse com seu gerente bancário.
Mantenha um caderno ou bloco de anotações digital para
rascunhar todo pagamento ou transferência que fizer
do recurso desta conta. Vai ajudar na sua organização.
Guarde todo comprovante de saída de sua conta.
Datas, valores e relação de credores são fundamentais para uma boa
prestação de contas.
Você pode fazer os pagamentos por meio de transferência bancária
diretamente para o fornecedor, cheque nominal ou pagamento de boletos
bancários. Serão aceitos pagamentos por meio de transferência tipo: PIX.
É vedado pagamento por débito ou saque do recurso.

COMPROVAÇÃO
TRASLADO / TRANSPORTE
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Se for fazer uso de ônibus ou avião, compre as passagens e guarde
o comprovante de pagamento, peça ao usuário para entregar
os comprovantes de embarque, anexe a prestação de contas.
Se for usar um veículo próprio, guarde as notas fiscais do abastecimento,
emitido pelo posto de gasolina. Não será exigido para
este caso três orçamentos.
Se for contratar serviço de transporte, só serão aceitos
notas fiscais de empresa ou micro empreendedor individual.
Será necessário três orçamentos neste caso.
Se for usar aplicativo de transporte urbano (Ex. Uber, 99, entre outros),
faça a compra pré-paga, por boleto, vá utilizando e guardando
os recibos enviados pela operadora.
Os gastos com alimentação, quando em circulação por outras regiões
diferentes da do proponente, não serão exigidos três orçamentos.
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COMPROVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS
Insumos são todas as matérias primas e manufaturadas importantes e necessárias
à realização de um produto artístico ou cultural, exceto a compra de equipamentos/bens
permanentes. O gasto poderá ser comprovado mediante a apresentação de nota fiscal de compra ou
de aluguel. Atenção para a data da nota, nitidez das informações, descritivo relacionado ao objeto e
CPF ou CNPJ da organização ou representante, conforme informado.
Todos os serviços contratados devem estar previstos na planilha orçamentária.
Os serviços realizados devem ser atestados por meio de ateste nas notas fiscais ou por meio
de relatório de execução do mesmo.
Para o caso de impulsionamento nas redes sociais, compre os créditos
por meio de boleto bancário, faça a divulgação, guarde os recibos encaminhados
pela empresa, e anexe todos à sua prestação de contas.

COMPROVAÇÃO
AGENTES CULTURAIS
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Toda e qualquer contratação de pessoal precede da apresentação de três orçamentos, devendo optar sempre pelo menor
preço, exceto para funções que comprovem expertise única e não passível de concorrência, de notório saber. Neste caso é
necessário justificar a contratação apresentando currículo e comprovação de valor praticado por ele no mercado (notas
fiscais já emitadas e/ou contratos anteriores).
Os nomes e currículos da equipe já apresentados no ato da inscrição do projeto que foi aprovado,
não necessitam de três orçamentos. A referida equipe já teve sua capacidade técnica atestada
pela comissão avaliadora da SECEL-MT.
Para prestação de contas de pagamento de agentes culturais formais ou
colaboradores remunerados, poderão ser apresentados:
Notas Fiscais de Micro Empreendedor Individual, ou de empresa que representa o agente cultural, com a devida
comprovação de exclusividade; ou Nota Fiscal Avulsa para pessoa física, onde constem informações que caracterizem o
pagamento do agente cultural pela organização cultural proponente.
Caso não haja a possibilidade de emissão de nota fiscal, devidamente justificado e autorizado pela Secel-MT, poderá ser
emitido recibo. Para tanto você precisará encaminhar o pedido de autorização para a Secel e aguardar o parecer da
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.
Obs: As questões trabalhistas devem ser resolvidas entre o contratante e os contratados,
observando a legislação vigente.

IDENTIDADE VISUAL E
MANUAL DE USO DAS MARCAS
É muito importante que você construa um plano de comunicação e divulgação do seu projeto. Sempre dê
preferência para a contratação de profissionais da área da comunição que possam te
assessorar na melhor forma de comunicar a sua ação.
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Todo material de comunicação, seja ele, impresso ou digital, deve conter a assinatura principal da Lei Aldir Blanc,
que é composta pelas seguintes marcas: Lei Aldir Blanc em Mato Grosso, Secel-MT / Governo do Estado de Mato
Grosso, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Essas marcas estão disponíveis para download nos anexos dos editais na página da Secel-MT. Faça o uso
consciente delas, não altere cores, distorça, não coloque sombras, contornos, e nada que possa alterar o uso
correto das mesmas, e sempre que possível utilize a versão colorida, sobre fundos sólidos como o branco, se
precisar utilize outras versões em preto ou branco também estão disponíveis.
Não utilize sobre fundos complexos como fotos ou com excesso de cores.
Se for acrescentar outras logomarcas de apoiadores coloque sempre a esquerda (de quem olha) da marca da Lei
Aldir Blanc ou acima desta assinatura, utilizando os termos como apoio cultural, e nunca patrocínio ou realização.
A assinatura principal (acima) sempre deve estar em local de destaque, ou seja, no canto inferior direito, e sempre
completa e nesta sequencia apresentada. Com o mesmo distanciamento.
Em caso de dúvida, encaminhe sempre para aprovação da aplicação no email do edital que está participando. Isso
vai te dar segurança no uso correto das mesmas. No arquivo você encontrará o link para o Manual de Uso correto
das marcas do Governo do Estado e do Governo Federal.

COMPROVAÇÃO
EXECUÇÃO DO PROJETO
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O proponente deverá entregar a sua prestação de contas, utilizando o
formulário de prestação de contas (anexo 9 do edital), dentro do prazo
estabelecido no Termo de Compromisso Especial, pessoalmente no
protocolo da Secel-MT ou enviando pelos correios.
Anexar a prestação de contas, registros
fotográficos, vídeos, noticias, depoimentos, dentre outros, que
comprovem a execução do projeto (por meio de DVD ou pendrive).
É muito importante viabilizar e provocar a cobertura da imprensa,
buscando com que os veículos de comunicação noticiem a realização do
seu projeto. Lembre-se de enviar para a Secel-MT o release e materiais
de divulgação do seu projeto.

INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES
O Projeto será declarado inadimplente quando:
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Utilizar dos recursos para objetivos diferentes do projeto aprovado pela Comissão
avaliadora da SECEL, nos moldes do inciso III da Lei 14.017/2020.
Não apresentar a comprovação da execução (financeira e objeto), no prazo de 30
(trinta) dias corridos contados do encerramento da execução do projeto.
Não comprovar a aplicação correta dos recursos ou desviar dos objetivos, sendo
declarado inadimplente e impedido de fazer uso de quaisquer incentivos fiscais do
poder público estadual e federal, além da possível aplicação das demais penalidades
previstas em lei. Tendo o seu nome incluído na divida ativa da união e do estado.
A Secel-MT fará o possível para garantir que isso não aconteça.
E estamos disponíveis para te ajudar com o que for preciso. Não realize nenhuma ação
sem que tenha certeza, e a segurança de estar fazendo da maneira correta.
Entre sempre em contato conosco.

Edital Conexão Mestres da Cultura:
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edital.mestresdacultura@secel.mt.gov.br

DESEJAMOS
UMA BOA
EXECUÇÃO
DO SEU PROJETO!
Qualquer Dúvida entre
em contato conosco:

(65) 3613-0233 / 0245

Edital MT Nascentes
edital.mtnascentes@secel.mt.gov.br
Edital Circuito de Mostras e Festivais
edital.mostrasefestivais@secel.mt.gov.br
Edital MT Criativo
edital.mtcriativo@secel.mt.gov.br
Edital Conexão Cultura Jovem
edital.culturajovem@secel.mt.gov.br

