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DA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS

• Deverão, obrigatoriamente,atender ás normas 
instituídas pela Prefeitura de Campo Grande 
para prevenção, controle e contenção da 
pandemia do COVID-19, durante o estado de 
emergência em saúde pública, assim como 
medidas presentes em documento análogo 
que esteja em vigor no período de execução 
do projeto.    



DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

• Os Recursos Financeiros liberados 
para a execução do projeto, deverão 
ser obrigatoriamente aplicados para 
rendimentos, com resgate 
automático, para evitar  que  sejam 
devolvidas transferências sem saldos.



DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

• A movimentação da Conta Corrente aberta 
especifica para essa finalidade, deverá  ser 
efetuada apenas por transferência bancária, 
em nome do beneficiário,  independente de o 
proponente ser pessoa física ou jurídica.  
Sendo expressamente proibida a utilização dos 
recursos em atividades não previstas no Plano 
de Trabalho.



DAS OBRIGAÇÕES: ITEM 13 DO EDITAL 

• 13.1. O selecionado além das determinações decorrentes de lei, obriga se:
• 13.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com as especificações 

exigidas, dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), contados a partir do 
primeiro pagamento do recurso, incluindo o valor do Adendo R$ 
11.999,00, totalizando R$ 31.999,00, sujeitando-se a fiscalização pela 
equipe da Sectur, para a observância do cumprimento da proposta 
selecionada; 

• Parágrafo Único - O prazo estabelecido na cláusula anterior não poderá ser 
prorrogado.

• 13.1.2. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao 
erário, ou a terceiros;

• 13.1.3. Comunicar ao Município qualquer anormalidade que interfira no 
bom andamento, do cumprimento da proposta selecionada, através de 
ofício endereçado ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo;

• 13.1.4. Zelar pela boa e completa execução da proposta; 



Continuação item 13 do edital
• 13.1.5. Observar e respeitar a Legislação Federal, Estadual e 

Municipal; 
• 13.1.6. Encarregar-se pelo pagamento de todos os 

impostos, taxas bancárias e emolumentos sobre ela 
incidentes, devendo apresentar sempre que solicitado, a 
comprovação dos respectivos recolhimentos. Efetuar o 
pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou 
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a 
execução dos serviços contratados;

• 13.1.7. Honrar com os encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais e outras obrigações previstas em 
Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pela 
selecionada, não terá nenhum vínculo jurídico com o 
Município de Campo Grande;



CONTINUAÇÃO DO ITEM DO EDITAL 

• 13.1.8. Quando da contração de pessoa física o 
proponente deverá prever no projeto recursos, 
para  efetuar o pagamento referente  ao INSS 
patronal, no valor de 20% (vinte por cento) do 
valor bruto a ser pago ao prestador de serviços;

• 13.1.9. Os demais encargos incidentes a 
contratação da pessoa física,como:IRRF, ISSQN e 
o valor INSS retenção,  deverão ser deduzidos do 
prestador de serviços e recolhidos dentro dos 
prazos  conforme legislação vigente.



ITEM 14 DO EDITAL 22/2020
• 14.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta por no 

mínimo 3 (três) servidores públicos da Sectur, designados através de 
portaria pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

• 14.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação analisará toda e qualquer 
alteração proposta na comunicação formal, não cabendo a criação de 
novos itens orçamentários, supressão de funcionários ou a troca por outro 
sem a mesma qualificação, alteração de metas, objetivos e produtos 
previstos;

• Parágrafo Único. É permitido remanejamento de recursos no limite de 
10% do valor total do projeto, sem a possibilidade de criação de novas 
rubricas orçamentárias. (permitida a inclusão de itens conforme o adendo 
ao edital, publicado em 29/12/2020 folha 9 Diogrande nº 6.164)

• 14.3. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão deliberativo 
acerca dos projetos aprovados e executará o acompanhamento em tempo 
real, em conjunto com o fiscal designado.

• 14.4 Será designado gestor/fiscal para acompanhamento dos projetos 
aprovados por meio de portaria específica.



COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DA 
CONTAS 

• A prestação de contas deverá ser
composta por duas partes distintas:
• um relatório físico e outro financeiro, que

devem ser apresentados com observância
do formulário-modelo do Edital 22/2020
Lei Aldir Blanc. (7.1. do contrato)
• Disponível no site da Sectur



O Relatório Físico consiste em um resumo estatístico ou

seja, um relato detalhado das atividades que evidenciem a
realização dos objetivos, metas, cumprimento da contrapartida
e veiculação das logomarcas do PMCG/ SECTUR / FMIC e

da Lei Aldir Blanc, indicadores de público, imprensa e outras
informações pertinentes. (7.1.1. do Contrato)

A exposição delas, deverão ser previamente autorizadas
pela Assessoria de Imprensa e Comunicação da SECTUR

RELATÓRIO FÍSICO  



DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO

• A divulgação será comprovada por diversos 
meios como: folhetos, panfletos, vídeos, 
anúncios, convites, reportagens, fotos, spot de 
rádio ou outros documentos que mostrem 
veiculação das logomarcas da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo e Lei Aldir 
Blanc;                  (7.1.2- do Contrato)



RELATÓRIO FINANCEIRO

• O Relatório Financeiro será composto pelos 
demonstrativos de origem e aplicação dos 
recursos, informações complementares, 
demonstrativo da conciliação bancária da 
conta vinculada, do montante de documentos 
que devem demonstrar a execução do Plano de 
Trabalho  em conformidade com a planilha 
orçamentária apresentada no projeto aprovado.



RELATÓRIO FINANCEIRO   (cont.)

Abrangendo a totalidade dos recursos utilizados na execução
do projeto, incluindo rendimentos das aplicações financeiras e
recursos provenientes de outras fontes.

Ocorrendo valores remanescentes dos recursos financeiros,
estes deverão ser recolhidos a conta bancária do FMIC: nº 02576-3
Agência 7036-X Banco do Brasil e o comprovante de depósito
integrará o montante de documentos do relatório financeiro.

Os números e fatos apresentados nos relatórios devem ser

comprovados por documentos, no que couber.



DO ACEITE DOS DOCUMENTOS

• Os documentos comprobatórios 
apresentados, serão aceitos somente se 
a data de emissão estiver compreendida 
entre o repasse do recurso à conta do 
projeto e o prazo final da execução do 
mesmo, sob pena de glosa; 

• (7.1.9. do contrato)



DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS 
ü Nas Notas Fiscais e demais comprovantes de despesas
emitidos pelos fornecedores ou prestadores de serviços,
devem constar:

ü Nome do proponente acrescido do título do projeto,
ü o número do Contrato.
ü Número da Conta Bancária do recebedor, para efetivar
a transferência da referida despesa.;
ü Não conter rasuras, em nenhum documento que
representam despesas. (7.1.9. do contrato)



NOTA  FISCAL  AVULSA

• A nota fiscal avulsa, deverá conter todos os dados 
de acordo com as demais;

• Ficando o proponente responsável por todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do 
projeto, não gerando qualquer espécie de 
obrigação ou encargos de qualquer natureza a 
Sectur, PMCG ou ao FMIC - Fundo que  gerencia 
os recursos da Lei Aldir Blanc                         

• (7.1.11. do contrato) ver item 13.1.8 do edital.



FORMALIDADES  INDISPENSÁVEIS

• Atesto nas notas fiscais de serviços e de 
materiais, devem ser datado, assinado pelo 
proponente  e  por  mais uma  pessoa,  
devidamente identificados, atestando que as 
despesas foram realizadas, em conformidade  
com esse documento. 

• Todas as folhas que compõem a prestação de 
contas serão numeradas e rubricadas.  



FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS

• A movimentação da conta corrente vinculada 
ao projeto poderá ser efetuada com cartão 
magnético, para realização das transferências 
bancárias; (corrigido no Termo 7.1.12)

• O extrato da conta vinculada deve conter 
toda movimentação financeira do projeto, 
desde o primeiro deposito até o lançamento 
que zerou o saldo; 7.1.13. do contrato



DAS PENALIDADES:
ITEM 17 DO EDITAL

• 17.1. O não cumprimento das obrigações 
previstas no item 13 deste Edital, implica em 
penalidades como advertência, perda de 50% a 
100% do recurso, perda do direito de ter sua 
apresentação exibida nas redes sociais da SECTUR 
e/ou impedimento de participar de outros 
processos de Seleção/Credenciamento 
promovidos pela SECTUR, pelos próximos 6 (seis) 
meses, contados a partir da data da aplicação da 
última penalidade.

• 17.2. Cada caso será analisado individualmente.



PRIMEIRO TERMO ADITIVO

• Foi feito Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
celebrado em Dezembro de 2020, 
acrescentando o valor de R$ 11.999,00(nove 
mil, novecentos e noventa e nove reais) em 
parcela única, relativo ao Adendo, publicado 
no Diário Oficial do Município de Campo 
Grande/MS nº 6.164 no dia 29 de dezembro 
de 2020 página 9.  
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