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I - Introdução
Todo projeto beneficiado com recursos públicos
por meio de ações de fomento direto e/ou dos
recursos incentivados está obrigado a prestar
contas da alocação total dos recursos, incluindo
a contrapartida obrigatória e os rendimentos de
aplicações financeiras nos termos da Instrução
Normativa Conjunta SEPLAN/SAD/AGE nº
01/2015, de 29 de janeiro de 2015.

II - Fundamentação Legal
üO dever de prestar contas está disposto no parágrafo
único do Art. 46 da Constituição do Estado de Mato
Grosso de 1989:
ü“Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa
física ou entidade pública que utilize, arrecade,
guarde, gerencie, ou, por qualquer forma,
administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais o Estado responda, ou que, em nome
deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.”.
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III - A Elaboração da Prestação de
Contas
Ø A prestação de contas é um processo que começa no

exato momento em que se inicia a realização do
projeto, devendo ser prevista no planejamento de
suas atividades.
Ø A elaboração da prestação de contas deve ser
iniciada no momento em que se começa a executar
as despesas do projeto, sendo desenvolvida ao longo
de sua execução, devendo ser finalizada e
apresentada a Secretaria de Estado de Cultura
(SEC/MT) logo após a conclusão do projeto.

IV - Procedimentos para Prestação
de Contas
ü Local de Entrega da Prestação de Contas:
Secretaria de Estado de Cultura (SEC/MT),
Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 510,
Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP: 78430-300.
ü Prazo de Entrega da Prestação de Contas:
A prestação de contas deverá ser entregue no
prazo máximo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
contados da data de encerramento da execução do
projeto.
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ü Organização da Documentação a ser entregue:
Ø A prestação de contas deverá ser apresentada em 2 (duas) vias da

seguinte forma:
1. a 1ª via, composta pelas cópias dos documentos pelo Termo de
Concessão de Auxílio ou Convênio, que será protocolizada na
SEC/MT e analisada pelo órgão competente;
2. a 2ª via receberá o mesmo número de protocolo da 1ª via e
ficará em poder do produtor cultural.

— Todas as folhas do processo deverão ser numeradas em ordem

cronológica e seqüencial, autenticadas pelo produtor cultural,
devendo na inclusão de novos documentos observar estritamente
a ordem cronológica de apresentação.

— O processo de prestação de contas deverá ser composto, no

mínimo, dos seguintes documentos, obedecendo à seguinte
ordem:
Ø ofício de encaminhamento do processo;
Ø relatório e anexos VI a XII do SIGCon, devidamente
preenchidos e assinados, quando for o caso;
Ø extrato bancário da conta corrente específica do projeto
cultural, referente ao período ao qual se referem os
comprovantes de despesas;
Ø cópias dos comprovantes das despesas realizadas [notas fiscais,
recibos (se cabível, de acordo com a legislação tributária)
e cópia dos comprovantes de pagamentos (cheques e
transferências eletrônicas)];
Ø termo de encerramento da conta corrente protocolizada no
Banco;
Ø nos casos em que haja obrigatoriedade de contrapartida,
deverá ser anexado o comprovante da execução da
contraprestação emitido pela Secretaria de Estado de Cultura,
nos termos do art. 7º do Decreto 1842/2009, sob pena de
reprovação das contas;
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— E de acordo com a Produção de Material, o Edital

ainda exige a:
Ø Artes

Cênicas: entrega do produto final, conforme
percentual definido no caso de bilheteria recibo de entrega
dos 5% (cinco por cento) de contrapartida.

Ø Artes Integradas: entrega do produto final, conforme

percentual definido no caso de bilheteria recibo de entrega
dos 5% de contrapartida.

Ø Artes Visuais: entrega do produto final, conforme percentual

definido em lei: 5% (cinco por cento) se houver bilheteria e 10
% (dez por cento) do produto final.

Ø Cinema e Vídeo: entrega do produto final, conforme

percentual definido em lei, 20% (vinte por cento) de
contrapartida.

Ø Cultura Popular, Folclore e Artesanato: entrega do

produto final, conforme percentual definido em lei- 5%
(cinco por cento) contrapartida da bilheteria.

Ø Literatura: entrega do produto final, conforme percentual

definido em lei, 20 % (vinte por cento) de contrapartida.

Ø Demais casos: conforme definidos no art 7º do Decreto

1842/2009.
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Movimentação dos Recursos Financeiros
—

Para a formalização do Termo de Concessão de Auxílio/TCA ou Convênio
necessário à execução do projeto cultural, a Secretária Executiva do
Conselho Estadual de Cultura emitirá Ofício ao Banco do Brasil S/A
solicitando abertura de conta específica do projeto, segundo condições
acordadas com o Banco.

—

O produtor cultural tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação
da abertura de conta, contados do recebimento/retirada do Ofício, sob
pena de cancelamento da aprovação do projeto cultural por ausência de
manifestação da parte.

—

Somente é permitida movimentação por meio de cheque nominativo,
ordem bancária ou transferência eletrônica ao credor, ou ainda para
aplicação no mercado financeiro. (art. 27 da IN Conjunta nº 01/2015)

—

Não é permitido o saque em espécie na conta específica do projeto.

—

Os recursos, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira, ou
operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal,
devendo ser escolhida a operação que apresentar melhor rendimento,
observada a necessidade de utilização do recurso. (§ 1º, art. 27, IN
Conjunta nº 01/2015)

—

Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente,
aplicados no objeto, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos. (§ 2º, art. 27, IN Conjunta nº
01/2015)

—

As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado financeiro
não poderão ser computadas como contrapartida, mesmo aquelas
oriundas dos recursos de contrapartida. (§ 3º, art. 27, IN Conjunta nº
01/2015)
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— Os bens e equipamentos duráveis e de uso permanente

adquiridos, bens produzidos, construídos ou fabricados por serem
imprescindíveis para a execução do mesmo ou objeto do projeto
serão de propriedade do ESTADO DE MATO GROSSO, e a este
reverterão por meio da Secretaria de Estado de Cultura, que, por
sua vez, fará uso e dará destinação e finalidade adequadas aos
mesmos, inclusive podendo doá-los ao PROPONENTE, na forma
da legislação pertinente

Vedações
• Não poderão ser utilizados com os recursos do projeto cultural
na realização de despesas com: taxas bancárias, multas, juros
ou correções monetárias, inclusive pagamento ou
recolhimento fora do prazo; taxa de administração ou similar.
(inc. VII, art. 18, IN Conjunta nº 01/2015)
• Não poderá ultrapassar em 5% (cinco por cento) o custo com
elaboração e prestação de contas de projetos culturais a
serem remunerados com recursos. (inc. II, art. 06, Decreto
1842/2009)
• Não exceder de 20% (vinte por cento) do valor pleiteado ao
FUNDO com despesas de mídia e divulgação do projeto,
inclusas a criação de campanha, a produção de peças
publicitárias, gráficas, TV, rádio e outras que devem ser
detalhadas e reunidas no mesmo grupo de despesas. (inc.
XV, art. 10, Decreto 1842/2009)
• Não poderão exceder os limites máximos de R$ 10.000,00
(dez mil reais) por artista e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
por grupo a titulo de cachê. (inc. V, art. 06, Decreto
1842/2009)
• Não poderá ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor
total do projeto cultural com a somatória dos cachês a serem
pagos. (§ 4º, art. 06, Decreto 1842/2009)
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Procedimento para as Contratações de
Prestadores de Serviços e Aquisição de
Produtos
— As Contratações de Prestadores de Serviços e

Aquisição de Produtos por meio de recursos
públicos devem seguir a legislação estadual ou
federal.

— Assim, na contratação de prestadores de serviços e

na aquisição direta de produtos de valor inferior a
10% (dez por cento) do limite da Carta Convite
estabelecido na alínea "a", do inciso II do artigo 23
da Lei nº 8.666/93, ou seja até o valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais),d evem ser realizadas mediante
comprovação de, no mínimo, 03 (três) propostas
válidas, cabendo a aquisição pelo menor preço. (art.
15 do Decreto nº 7.217/2006 e § 1º, art. 39 da IN
Conjunta nº 01/2015)

— As propostas devem estar datadas, assinadas e em

papel timbrado ou carimbada com CNPJ da empresa
ou com o CPF no caso de contratação de prestadores
de serviços pessoas físicas.

— As propostas devem ser entregues juntamente com

as prestação de contas, para análise.
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Apresentação da Prestação de Contas
— A análise e avaliação da prestação de contas é possível

mediante a apresentação de dois conjuntos distintos
de prova:

— Prestação de contas financeiras;
— Prova de realização do objeto.

— Prestação de Contas Financeiras
— Saldo residual do projeto
— O saldo eventualmente existente em conta corrente

bancária resultante da finalização do projeto cultural
deverá ser recolhido diretamente ao Fundo Estadual de
Fomento à Cultura de Mato Grosso – FUNDO.

— Pagamento das Despesas
— Os pagamentos deverão ser realizados por meio de cheque

nominativo, ordem bancária ou transferência eletrônica
ao credor.
— É responsabilidade do proponente e/ou do executor por
todos os encargos salariais, fiscais (impostos, taxas
bancárias, dentre outras espécies tributárias), sociais e
trabalhistas e a proibição de atribuição à concedente de
obrigações dessa natureza
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— Comprovantes de Quitação de Despesas
— Para todo e qualquer pagamento efetuado, o

produtor deverá apresentar os comprovantes fiscais
de aquisição de produtos ou serviços bem como o
comprovante de sua quitação.

— Tanto nos documentos fiscais como nos recibos, a

descrição da compra do produto ou do serviço
deverá ter conexão clara com o que consta no projeto
e a descrição ser tão minuciosa quanto os itens de
despesa do orçamento do projeto.

— Documentos Fiscais
— Para cada pagamento efetuado, deverá ser exigido o

documento próprio, solicitando que seja emitido em
nome do produtor, contendo a data de emissão, a
discriminação e o valor, de forma legível e sem
rasuras, emendas ou borrões, observando a
idoneidade do documento recebido.

— Todos os documentos fiscais devem constar a

indicação do número do Termo de Concessão do
Auxílio, comprovação de quitação e atestado de
recebimento dos serviços ou produtos. (item “e”, art.
60 da IN Conjunta nº 01/2015)
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—

Na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, deve-se exigir:
—
—
—
—
—
—

—

Nota Fiscal (modelo 1 e 1-A);
Nota Fiscal Eletrônica – (NF-e);
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2);
Cupom Fiscal;
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – (NFC-e); ou
Nota Fiscal Avulsa.

Observação Importante:

— Em caso de cupons fiscais emitidos em papel termossensível,

recomendamos fazer uma cópia dos documentos, antes que eles
comecem a se apagar, e anexá-la ao documento original. Os papéis
termossensíveis requerem cuidados especiais: é necessário mantê-los
longe de plásticos, produtos químicos, luz do sol, calor e umidade,
para evitar que os dados se percam.

— As Notas Fiscais (modelo 1 e 1-A) e as Notas Fiscais de Venda a

Consumidor (modelo 2) terão prazo de validade de 2 (dois) anos,
contados da data em que foi autorizada a sua confecção, devendo,
obrigatoriamente, a data limite ser neles impressa, tipograficamente,
observado o campo próprio. (cf. § 1º do art. 35-B da Lei n° 7.098/98)

— O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma

representação gráfica da NF-e e da NFC-e. E têm as seguintes funções:
1. conter a chave numérica com 44 posições para consulta das
informações da nota fiscal eletrônica (Chave de Acesso);
2. acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações
básicas sobre a operação em curso (emitente, destinatário, valores,
etc.);
3. auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no
caso do destinatário não ser contribuinte credenciado a emitir NFe;
4. colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de
entrega das mercadorias ou prestação de serviços.
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— Cabe ressaltar que o DANFE não substitui e não se confunde

com a nota fiscal eletrônica, sendo apenas uma de suas
várias representações possíveis na forma impressa.

— Nestes casos, o consumidor final, receberá o DANFE como

representação do documento fiscal e deverá consultar a existência
e validade da correspondente NF-e pela Internet.
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/)

— Na AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, deve-se exigir:
Ø
Ø
Ø
Ø

Nota Fiscal de Serviço;
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
Nota Fiscal de Serviço Avulsa; ou
Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.

— A nota fiscal de serviços, de competência dos Municípios, será

emitida
no
momento
da
prestação
do
serviço,
independentemente de ter havido ou não o pagamento do preço
por parte do usuário dos serviços.

— É importante consultar a legislação municipal para verificar

se existem procedimentos específicos a serem observados
na retenção e recolhimento do tributo.

— Na AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA

FÍSICA, deve-se exigir:

Ø Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual – RPCI;

ou
Ø Nota Fiscal de Prestaçao de Serviços Avulsa.
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— Na Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa, o convenente

poderá solicitar a RETENÇÃO dos valores descontados de
IRPF e INSS, efetuando desta forma o pagamento liquido
diretamente ao prestador de serviços, conforme abaixo:
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN
Atividade do Município

5 - Fixo Anual Outros
Valor Total dos Serviços

R$ 2.000,00

Item da
LC116/2003

Alíquota

Desconto Incondicionado

5,00
Deduções Base Cálculo

R$ 0,00

R$ 0,00

Cód. Nacional Atividade Econômica

1401

Base de Cálculo

Total do ISSQN

R$ 4.000,00

8299799
ISSQN Retido

R$ 0,00

Desconto Condicionado

sim

R$ 0,00

Retenções de Impostos
PIS

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

R$ 220,00

IRRF

R$ 0,00

CSLL

Outras Retenções

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

ISSQN

R$ 0,00

R$ 1.780,00

• É importante verificar na legislação municipal quanto ao
prazo de validade para emissão das Notas Fiscais de
Serviços e as Notas Fiscais de Serviços Avulsa.
• O vínculo estabelecido entre um Profissional Autônomo
(prestador de serviço) e o seu contratante (tomador de serviço)
era formalizado através do Recibo de Pagamento a Autônomo –
RPA – documento gerado no ato da efetivação do pagamento
pelos serviços prestados por aquele.
• Atualmente, pela legislação previdenciária, o Profissional
Autônomo é classificado como Contribuinte Individual, e o
documento passou a ser denominado de RECIBO DE
PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – RPCI.
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— Os Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual –

RPCI deverão ser apresentados como segue:
Ø ter data compatível ao período de realização do projeto;
Ø nome completo;
Ø documento de identificação e CPF do prestador do
serviço;
Ø endereço;
Ø especificação dos serviços prestados;

— Anexar ao Recibo de Pagamento a Contribuinte

Individual – RPCI a comprovação dos tributos retidos e
devidamente recolhidos:
Ø GPS – Guia da Previdencia Social (INSS);
Ø Documento de Arrecadação da Receita Federal – DARF
(IRPF);
Ø Imposto sobre Serviços (ISSQN);

Documentos não aceitos
— Para efeito de prestação de contas não serão aceitos os

seguintes documentos:
Ø recibos de depósitos bancários, notas de balcão,
pedidos e tíquetes de caixa;
Ø documentos nos quais a discriminação dos produtos ou
serviços seja genérica e as informações estejam ilegíveis
ou rasuradas;
Ø documentos cujo preenchimento ou apresentação
esteja em desconformidade com o previsto na
legislação
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Prova de realização do objeto
— A “prova de realização do objeto” permite

evidenciar que o objeto do projeto foi
plenamente executado. O material de
comprovação do cumprimento do objeto
vai variar em função dos tipos de projetos:
Ø Artes Cênicas;
Ø Artes Integradas;
Ø Artes Visuais;
Ø Cinema e Vídeo;
Ø Cultura Popular Folclore e Artesanato;
Ø Literatura.
— Para cada tipo de projeto são especificados

os produtos padrão que devem ser
encaminhados para sua comprovação.
Porém, na aprovação dos projetos podem
ser detalhados e pactuados itens
complementares.
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Casos de Inadimplência e
Sanções
— A apresentação da prestação de contas fora do prazo

definido no Edital implicará na suspensão do produtor
cultural e do projeto no ano subseqüente por
intempestividade (art.1°, VII, do Decreto 190 de 17 de
março de 2011 c/c art. 6° § 1° do Decreto n° 1.842/2009).
— Sendo constatada a não execução do projeto cultural

proposto, aplicação incorreta do incentivo, ação dolosa,
fraude ou simulação, constatação de desvio de objetivos,
desvios de recursos financeiros e materiais, não
cumprimento de prazos regulamentares, e, ainda, de
outras obrigações inerentes, o produtor responsável pelo
projeto cultural incentivado terá sua prestação de contas
reprovada, ficando sujeito:
a) devolução do valor total do recurso recebido;
b) aplicação de multa em conformidade com a legislação
vigente;
c) suspensão da execução do projeto cultural, se o mesmo
estiver em curso;
d) inabilitação aos benefícios do FUNDO;
e) inabilitação do produtor cultural junto a Secretaria de
Estado de Fazenda, impossibilitando o recebimento de
qualquer recurso de outros órgãos estaduais;
f) Tomada de Contas Especial e demais sanções cabíveis.
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Tomada de Contas Especial
— A Tomada de Contas Especial visa apurar os

fatos, a quantificar o dano e identificar os
responsáveis, será instaurada pelo setor
competente do órgão Concedente, por
determinação do respectivo ordenador de
despesas ou, na sua omissão, por determinação
do Órgão de Controle Interno do Estado ou do
Tribunal de Contas do Estado.

— A abertura da Tomada de Contas Especial será

precedida, obrigatoriamente, da notificação do
Convenente, e da criação de comissão própria
para realização dos trabalhos, caso não exista
na estrutura do órgão um setor específico com
tal atribuição.

— Finalizado o processo de Tomada de Contas

Especial, e não sendo aprovadas as contas e
nem devolvido o saldo apurado, deverá
encaminhar cópia do processo ao Tribunal de
Contas do Estado e à Procuradoria Geral do
Estado para as providencias legais.
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Irregularidades e falhas mais
freqüentes
— Saque total ou parcial dos recursos do convênio sem levar em

conta o cronograma físico-financeiro de execução do objeto.
—

Realização ou pagamento de despesas fora da vigência do
convênio.

—

Saque dos recursos para pagamento de despesas em espécie.

— Utilização de recursos para finalidade diferente daquela prevista

no convênio.
— Utilização de recursos em pagamento de despesas não previstas

no convênio.
— Pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços.
— Transferência de recursos da conta corrente específica para outras

contas.
— Retirada de recursos para outras finalidades com posterior

ressarcimento.
— Aceitação de documentação inidônea para comprovação de

despesas (notas fiscais com data de emissão vencida, por
exemplo).
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— Falta de conciliação entre os débitos em conta e os pagamentos

efetuados.
— Não-aplicação ou não-comprovação de contrapartida.
— Ausência de aplicação financeira dos recursos do convênio (caderneta

de poupança, fundo de aplicação financeira, ou operação de mercado
aberto lastreada em título da dívida pública federal);
— Uso dos rendimentos de aplicação financeira para finalidade diferente

da prevista no convênio.
— Não devolução do saldo financeiro.
— Emissão de cheque ao portador, em vez de nominal ao beneficiário.
— Pagamento sem o devido atesto que comprove o recebimento do

objeto;
— Pagamento indevido de despesas a título de taxa de administração, de

gerência ou similar;
— Pagamento indevido de gratificação, consultoria, assistência técnica

ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor público;
— Pagamento indevido de despesas com taxas bancárias, inclusive juros

por eventual saldo negativo da conta bancária;
— Pagamento indevido de despesas com multas, juros ou correção

monetária referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora do
prazo.
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— Elaboração do Conteúdo
— Sérgio Moura Duarte
— Auditor do Estado – CGE/MT

— Revisão do Conteúdo
— Carlos Alberto Fontanelle de Souza
— Gerente de Prestação de Contas –
SEC/MT
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