
Prestação de contas dos editais 185 e 186 da Lei Aldir Blanc tem prazo até sexta
PGM e Secretaria de Cultura esclarecem dúvidas dos contemplados 

Os projetos contemplados nos editais 185 e 186 da Lei Aldir Blanc 14.017 tem até esta sexta-feira (29/01) 

para fazer a prestação de contas. Os documentos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura, no 

Departamento de Fomentos, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30. 

Alguns contemplados tinham dúvidas no processo, que foram sanadas com a Procuradoria Geral do 

Município (PGM). Outros esclarecimentos podem ser feitos pelo telefone (54) 3901.1386.

Perguntas e respostas, conforme orientações da PGM:

EDITAL 185
Quais tributos podem ser pagos com o recurso?
Aqueles diretamente vinculados à manutenção do espaço e que tenham sido gerados no período abrangido 

pelo Decreto Legislativo nº 06/2020 (20/03/2020 até 31/12/2020).

Excluem-se desta categoria tributos como IPVA, contribuições sindicais e de classe, conselhos profissionais 

e similares.

Podem ser feitas antecipações de despesas?
Apenas para pagamento de débitos cujo fato gerador remonte ao período de 20/03/2020 à 31/12/2020

Quais documentos serão aceitos na comprovação de despesas e dentro de qual período?
serão aceitos como comprovante de utilização do recurso documentos como boletos, alugueis, empréstimos, 

etc., desde que aqueles estejam diretamente vinculados à manutenção do espaço e que tenham sido gerados 

no período abrangido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020 (20/03/2020 até 31/12/2020).

É necessário apresentação de extratos bancários comprovando saques/transferências de recursos?
Não há obrigatoriedade mas sugerimos anexar à prestação de contas.

Aquisição de materiais de expediente (papel, cartuchos de impressora, canetas, etc.) podem ser 
inclusos na prestação de contas? 

Estes itens foram considerados como não essenciais na manutenção dos espaços. Assim, essas despesas não 

serão aceitas como comprovação de uso dos recursos.

Despesas com limpeza, quando realizadas por terceiros, podem ser inclusas? 
Despesas desta natureza não serão consideradas como manutenção dos espaços.

Existe possibilidade de permanecer saldo residual para uso posterior pelo beneficiado? 
Apenas para pagamento de débitos cujo fato gerador remonte ao período de 20/03/2020 à 31/12/2020.

EDITAIS 185 E 186
No caso de aditivo de prazo (prorrogação) para a prestação de contas, este prazo se estende também 
para utilização do recurso?
Apenas para a prestação de contas.

EDITAL 186
Qual comprovante de prestação de contas o beneficiado deverá apresentar sobre o uso do recurso no 
caso de pagamento a terceiros? 
Prestam-se a esta finalidade a apresentação de RPA, recibo comum ou nota fiscal.

Em caso de remuneração do beneficiado qual comprovante deverá ser apresentado? 
Não há necessidade de comprovantes no edital 186, e não se aplica ao edital 185.

Consertos de equipamentos ou instalações podem ser inclusos na prestação de contas?
Não serão aceitas despesas com consertos de equipamentos, manutenção ou instalações.


