
CAPACITAÇÃO SOBRE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA BENEFICIADOS NO 
SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 

(EDITAL N. 19/2020)



O que diz a Lei n. 14.017/2020 da Emergência 
Cultural (Lei Aldir Blanc) sobre o subsídio a 

espaços?
● Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, 

no exercício de 2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, 
pelos Poderes Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio 
de:

● I - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 
que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento 
social;

● Art. 7º O subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei terá valor mínimo de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com 
critérios estabelecidos pelo gestor local.



Edital n. 19 – Chamamento Público para Espaços 
Culturais e Artísticos

● Em Campo Grande-MS foram recebidos R$5.579.971,74
● Foram utilizados R$1.272.000,00 com os 69 beneficiários 

de espaços culturais e artísticos, sendo 10 de R$9.000,00, 
49 de R$18.000,00 e 10 de R$30.000,00



Como os espaços podem usar o 
subsídio ?

●De acordo com o Decreto n. 10.464/2020:

●§ 2º Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com:

●I - internet;

●II - transporte;

●III - aluguel;

●IV - telefone;

●V - consumo de água e luz; e

●VI - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.

●No Edital n. 19/2020:

●8.4 No item 15 (da tabela de pontuação) – Outras Despesas Fixas é cabível taxas bancárias, financiamentos relativos ao espaço, 
taxas de serviços escriturários, entre outros.



E sobre CONTRAPARTIDAS?
● § 4º Após a retomada de suas atividades, as entidades de que trata o inciso II do

caput do art. 2º ficam obrigadas a garantir como contrapartida a realização de
atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de
atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo
responsável pela gestão pública cultural do local.

● (Decreto Federal n. 10.464/2020)

● (Art. 19 do Decreto Municipal n. 14.481/2020, disponível em: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/?post_type=sec-
downloads&p=1157&preview=true )

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/?post_type=sec-downloads&p=1157&preview=true


TERMO DE CONCESSÃO DE 
SUBSÍDIO

● Compete ao beneficiado:

Não realizar pagamento de qualquer gratificação ou remuneração a servidor que pertença aos quadros de

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que esteja ativo;

No Edital n. 19/2020:

5.6. É vedada a utilização do subsídio para pagamento de despesas relativas a salários de trabalhadores sem
vínculo empregatício, exceto aqueles que comprovem o vínculo formal como prestadores de serviço ou
contratados de determinado espaço cultural, com comprovação mensal e anterior ao Decreto Legislativo n. 6, de
20 de março de 2020.



TERMO DE CONCESSÃO 
DE SUBSÍDIO

CLÁUSULA QUINTA – DO USO DOS RECURSOS EMERGENCIAIS OBJETO DESTE TERMO

5. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário somente poderão incluir despesas realizadas com I - internet; II - transporte; III -

aluguel; IV - telefone; V - consumo de água e luz; e VI - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do BENEFICIÁRIO.

5.1 Entende-se como gastos relativos à manutenção todo aquele necessário para que o equipamento, espaço ou organização possa se manter no período de

calamidade pública e contribuir com seu regular retorno às atividades, não devendo caracterizar-se como mero investimento.

5.2 No caso de outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural não elencadas expressamente neste instrumento, tampouco elencadas no

Decreto Municipal n. 14.481, de 02 de outubro de 2020, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar justificativa pormenorizada.



TERMO DE CONCESSÃO 
DE SUBSÍDIO
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 A prestação de contas deverá ser realizada por meio da apresentação de documentos que comprovem que o subsídio recebido foi utilizado para os gastos

relativos à manutenção das atividades, devendo o BENEFICIÁRIO apresentar duas pastas, uma contendo documentos originais e outra contendo

cópias, de todos os comprovantes das despesas realizadas (ex: Notas fiscais, recibos, faturas, entre outros) e do preenchimento do Anexo VI do Edital.

8.2 O Beneficiário está ciente de que são vedados os gastos com aquisição de bens, equipamentos, obras e benfeitorias no espaço cultural e

artístico beneficiado.



TERMO DE CONCESSÃO 
DE SUBSÍDIO

8.3 Os documentos relativos à Prestação de Contas deverão ser entregues junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, em até 120 (cento e vinte) dias, após o
recebimento da (última) parcela do subsídio e deverá conter:

Ofício de encaminhamento e relatório de execução financeira do TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS,

com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, comprovando que o subsídio mensal recebido foi utilizado

para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do BENEFICIÁRIO, conforme anexo VI do Edital;

Comprovação de retorno de atividades do espaço/organização cultural após o fim de medidas de isolamento social, nos casos que couber;

No caso de haver ocorrido o retorno das atividades do BENEFICIÁRIO, o mesmo deverá apresentar relatório de cumprimento de contrapartida e retorno às atividades, elaborado

pelo BENEFICIÁRIO, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento, contendo: registro fotográfico e/ou de vídeos; quantidade de público

beneficiado; listas de frequência ou de visualizações e material de divulgação.

Comprovação do Cumprimento da Contrapartida caso tenha sido feita, Comprovante de Despesas, apresentação de no mínimo 3 (três) propostas para despesas acima de R$

8.000,00 (oito mil reais), por credor (com cartão de CNPJ de cada fornecedor) para aferição de preço de mercado

8.4 O Beneficiário deverá manter em seu arquivo durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação

de contas.

8.5 Na eventualidade de o beneficiário não conseguir comprovar a utilização total do recurso recebido, o saldo remanescente deverá ser devolvido à conta do Fundo Municipal de Investimentos

Culturais.



Mais informações:

● Prestação de Contas: Telefone 4042-1313, ramal 4328 e-
mail: prestacaodecontas@sectur.campogrande.ms.gov.br

● Gerência de Políticas Públicas e Fundos Culturais: 
Telefone 4042-1313, ramal 4306 e-mail: 
cultura@sectur.campogrande.ms.gov.br

● MUITO OBRIGADA!

mailto:prestacaodecontas@sectur.campogrande.ms.gov.br
mailto:cultura@sectur.campogrande.ms.gov.br

