INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2020, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
Dispõe sobre as normas disciplinadoras do processo de
concessão e prestação de contas dos espaços culturais
beneficiados com o subsídio mensal em consequência da
interrupção de suas atividades de que por força das
medidas de isolamento social, de que tratam o inciso II, do
caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020,
na forma que indica.
A CONTROLADORIA GERAL DE JAGUARETAMA, no uso da competência que
lhe foi atribuída na Lei Municipal nº 967, de Setembro de 2017;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei 14.017, de 29 de Junho de 2020 e
no Decreto 10.464, de 17 de Agosto de 2020.
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o processo de prestação de conta dos
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 de que trata o
inciso II, do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020 que são
beneficiados com o subsídio mensal.

RESOLVEM:

CAPÍTULO1
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Artlº

Compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo distribuir os subsídios
mensais para manutenção dos espaços culturais das entidades de que trata o inciso II do
caput do art. 2“ da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020.
Art. 2º O subsídio mensal de que trata o inciso II do caput do art. 2” da Lei nº 14.017,
de 29 de Junho de 2020 terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de
R$ 10.000,00(dez mil reais), de acordo com os critérios que foram estabelecidos pelo
gestor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
duas parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, os espaços
culturais sem fins lucrativos como subsidio de apoio financeiro para manutenção das
51“ Receberão em
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atividades artísticas c/ou culturais desenvolvidas pelos mesmos, totalizando a quantia
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser paga em parcela única.
de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, os espaços
culturais com fins lucrativos como subsidio de apoio financeiro para manutenção das
atividades artísticas e/ou culturais desenvolvidas pelos mesmos, totalizando a quantia
R$ 9.000,00 (nove mil reais) a ser paga em parcela única.
52“ Receberão em três parcelas

Art. 3º Compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo efetuar a verificação de
elegibilidade do beneficiário por meio de consulta previa a base de dados em âmbito
federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo para o pagamento do subsídio
mensal de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de
2020.

Art. 4º Farão jus ao subsídio de que trata o inciso Ildo caput do art. 2º da Lei nº 14.017,
de 29 de Junho de 2020 somente as entidades que estejam com suas atividades
interrompidas e que comprovem a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, um
dos seguintes cadastros:
I - Cadastros Estaduais de Cultura;
11 - Cadastros Municipais de Cultura;
III Cadastro Distrital de Cultura;
—

IV - CadastroNacional de Pontos e Pontões de Cultura;
V - CadastrosEstaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais;
VII Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e
VIII - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente
Lei nº 8.313 de 23 de
federativo, bem como projetos culturais apoiados nos termos da ___L.._._...._____.__
dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de
publicação da Lei nº l4.017, de 2020.
—

êlº As entidades de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de

Junho de 2020 deverão apresentar autodeclararão, da qual constarão informação sobre a
interrupção de sua atividade e indicação dos cadastros em que estiverem inscritos
acompanhados da sua homologação, quando for o caso.
êZº O subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29
de Junho de 2020 somente será concedido para a gestão responsável pelo espeço,
vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de
um cadastro ou seja responsável por mais de um espeço cultural.

Art. Sº Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do
art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020 a espaços culturais criados pela
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administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços
culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por
grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento
exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema
S.

Art. 6º Os Espaços Culturais deverão, após convocação pública, através de ato
publicado em redes sociais e site oficial do Município, apresentar Plano de Trabalho,
especificando os itens e o valor de cada um deles para a utilização da manutenção dos
espaços, bem como se dará a contrapartida.

Parágrafo único. A convocação pública de que trata o caput deste artigo será efetuada

pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, contendo os prazos específicos para a
entrega do Plano de Trabalho, conforme contido no Anexo I desta norma, que será
submetida a análise técnica e posterior publicação da lista dos espaços aprovados, tudo
em sintonia com os ditames do inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de
2020.
Art. 7º A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fica responsável por discriminar no
relatório de gestão final a que se refere o Anexo I da regulamentação Federal que será
inserido na Plataforma +Brasi], como instrumento de prestação de contas, a
descriminação dos subsídios concedidos previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei
nº 14.017, de 29 de Junho de 2020, de modo a destacar os beneficiários que obtiveram
aprovação ou não, assim como a adoção das providencias pertinentes em caso de
rejeitadas.

Parágrafo único. O relatório de gestão final também será submetido ao Conselho

Municipal de Cultura e Turismo e ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Lei
Aldir Blanc no município para análise técnica e aprovação do mesmo antes da inserção
na Plataforma +Brasil.

Art.8º Consideram-se espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais
comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem
fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais
como:

I - pontos e pontões de cultura;
II teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de
—

dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
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VI- centros

culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços
públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
—

—

XVII - estúdios de fotografia;
XVIII produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de
—

—

culturas originárias, tradicionais e populares; e
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros a que se
refere 0 art. 6“.

CAPÍTULO11
DA CONTRAPARTIDA
Art. 9º Os beneficiários previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29
de Junho de 2020 após a retomada de suas atividades ficam obrigados 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. a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

êlº

Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais
comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas pelo subsidio mensal
previsto no inciso II do caput do art. 20 da Lei. nº 14.017, de 29 de Junho de 2020 se
obrigam apresentar à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, juntamente à
solicitação do benefício, Plano de Trabalho, contendo as atividades de contrapartida em
bens ou serviço economicamente mensuráveis, conforme anexo I.
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ªzº O Plano
I-

IIIIIIVVVI-

de Trabalho deverá apresenta os seguintes itens:

Proponente;
Categoria;
Previsão de despesas para a utilização dos recursos de manutenção
concedidos pelo município;
Tipo de contrapartida;
Cronograma de execução da contrapartida;
Locais de realização da contrapartida;

Art. 10. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo será responsável pela verificação
do cumprimento da contrapartida das entidades beneficiadas do subsídio mensal que
trata este artigo.
Art. 11. Os beneficiados do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2“ da
Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020, assinarão um TERMO DE COMPROMISSO
com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para firmar o cumprimento da
obrigação de realizar as atividades contidas no Plano de Trabalho, assim como efetuar
pagamentos com gastos exclusivamente contidos no 52º e ê3º do art. 13 desta norma, e
a execução integral da contrapartida estipulada, conforme anexo IV.
Art. 12. Os beneficiários não poderão utilizar os recursos para aquisição dos seguintes
itens:
I-

IIIIIIVV-

Materiais Permanentes e mobiliários;
Reformas e construções;
Pagamento de pessoal, encargos e folha;
Benefícios ou auxílios;
Ações cuja o objetivo seja diverso da manutenção das atividades culturais do
espaço.

CAPÍTULOIII
DA PRESTAÇÃODE CONTA
Art. 13. O processo de prestação conta inicia-se com a entrega dos documentos fiscais e
demais comprovantes por parte dos beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso
II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020, referente ao uso do
beneficio recebido a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no prazo de 30 (trinta)
dias após o recebimento da última parcela do subsídio mensal.
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Qlº A prestação de contas de que trata este artigo deverá comprovar que o subsídio
mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção das atividades culturais
do beneficiário, através de:
I — Notas Fiscais;
II — Extratos Bancários;
III — Boletos com autenticação eletrônica de pagamento;
2º Os gastos relativos à manutenção das atividades culturais dos beneficiários poderão
incluir despesas realizadas com:
&

1- internet;

Il - transporte;
III - aluguel;
IV telefone;
V - consumo de água e luz; e
VI - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
—

3º Os beneficiários não poderão realizar pagamento de despesas que antecederem a
assinatura do Decreto Estadual nº 33.510, de 16 de Março de 2020, assim como pelo
Decreto Municipal nº 11, de 17 de Março de 2020 que regulamentam as questões
relativas ao isolamento social advindas da pandemia da COVID-l9 geradora da
interrupção das diversas atividades econômicas e sociais.
&

Art. 14. A prestação de contas deverá ser encaminhada para a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo para a emissão de parecer sobre a utilização, cumprimento da
legislação e prazos do recebimento do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do
art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020.

CAPÍTULOIV
DA ANALISE DA PRESTAÇÃODE CONTA
Art. 15. Na análise da prestação de contas a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
observará os seguintes itens:
I - Plano de Trabalho contendo as atividades que serão realizadas como contrapartida
social nos espaços públicos de forma gratuita, conforme anexo I;
II - Relatório de Execução Físico-Financeira, conforme anexo II;
III - Relação de Pagamentos realizados com recebimento do subsídio mensal, conforme
anexo III;
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Relatório fotográfico;
V- Termo de Compromisso entre o beneficiário do subsídio mensal e a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, conforme anexo IV;
VI - Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o
último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;
VII - comprovante de recolhimento do saldo de recursos caso não tenha sido gasto na
IV—

totalidade;
VIII - Relatório de cumprimento do objeto, conforme anexo V;
IX - Cópia das notas fiscais das aquisições e serviços.
Art. 16. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo emitirá pareceres pela aprovação,
aprovação com ressalva ou desaprovação da prestação de contas , conforme anexo VI,
sendo:

l

Aprovação da prestação de conta: Indica que as demonstrações das despesas,
apresentação da documentação, bem como os prazos foram realizadas em consonância
com a legislação específica em todos os seus aspectos relevantes;
II — Aprovação a prestação de contas com ressalva: Indica que as demonstrações das
despesas não refletem adequadamente os preceitos contidos na normatização, entretanto
não indicam desvio de finalidade ou falta de comprovação das despesas.
—

III — Desaprovação a prestação de conta: Indica que as demonstrações das despesas
diferem dos preceitos contidos na normatização.
Art. 17. Todos os documentos originais utilizados na prestação de contas devem ser
guardados pela Organização pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Art. 18. Havendo a realização de despesas diversas das permitidas ou a realização
parcial das despesas ou falta de apresentação da comprovação da contrapartida, o
Município solicitará a devolução de recursos na proporcionalidade do descumprimento.
Art. 19. Caso o espaço cultural não realize a respectiva devolução, o Município
instaurará o procedimento de tomada de contas especial com fito de apurar possíveis
irregularidades, com direito a ampla defesa e contraditório.
Art. 20. Havendo irregularidades na utilização dos recursos disponibilizados pela Lei
Aldir Blanc o Município inscreverá o espaço cultural no cadastro de inadimplência e
encaminhará o procedimento para a Procuradoria para instauração de processo de
cobrança da dívida.

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama—CE
|

CEP: 63480—000 [Tel.: (88) 3576—1305

CAPÍTULOIV
DISPOSIÇÓES FINAIS
Alt. 21. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Art. 22. Os procedimentos contidos na presente Instrução Normativa devem ser
adotados, obrigaton'amente, por todos os Órgãos da Administração Municipal.
Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO,
Jaguaretama/CE, no dia 01 do mês de outubro de 2020; 155“ Ano de Emancipação
Política.

BARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município
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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO
1. PROPONENTE:

PESSOA FÍSICA (
)
NOME OU RAZÃO SOCIAL:

PESSOA JURÍDICA (

)

CATEGORIA:
CNPJ OU CPF:

ATIVIDADE PROFISSIONAL:

RG:

ENDEREÇO (LOGRADOURO,NÚMERO, COMPLEMENTO):
BAIRRO:
FAX:

CIDADE:

CEP:

UF:

TELEFONES:

E—mail:

PESSOA JURIDICA COM FINS;
(
(
) LUCRATIVOS

)

NÃO LUCRATIVOS

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTELEGAL:
CPF:

RG:

CARGO OU FUNÇÃO:

ENDEREÇO (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO):
BAIRRO:
FAX:

ITEM

CIDADE:

CEP:

TELEFONES:

UF:

E-mail:

2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCREVER AS DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
CULTURAIS DO ESPAÇO.
DESCRIÇÃO
VALOR ORÇADO (R$)
&

Doux-AWMI—

VALOR TOTAL R$
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3. TIPO DE CONTRAPARTIDA- MARQUE COM UM “X”
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, SHOWS OU CONCERTOS
REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL PRESENCIAL (TEATRO, MÚSICA,
DANÇA, STAND UP, OUTROS)
LEITURA DE CONTOS, LIVROS OU CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS OU TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E
TECNICAS
PRODUÇÃO DE CD'S /DVD”S
PRODUÇÃO DE VÍDEOS OU FILMES
EDIÇÃO DE LIVRO
PRODUÇÃO DE OBRAS PLÁSTICAS OU VISUAIS
CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇOES
REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇOES
ORGANIZAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ACERVOS
OUTROS (DISCRIMINAR):

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA CONTRAPARTIDA
(DEFINIR O PERÍODO (DIAS E/OU MESES) DA EXECUÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO. Lembre-se que o plano de trabalho compreende a fase de organização
e prestação de contas).
ITEM

PERÍODO DE EXECUÇÃO
(quando)

ESPECIFICAÇÃO (o quê)

5. LOCAIS DE REALIZAÇÃODA CONTRAPARTIDA
(ESPECIFICAR AS LOCALIDADES DE APRESENTAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTOCULTURAL RESULTAN'IE.)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO IV — MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO Nº __que entre si celebram a SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — SECUT do município de Jaguaretama, e
O MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA— CE, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 07.442.825/0001—— 05, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.442825/0001-05,
denominada daqui por diante de CONCEDENTE, representada neste ato pelo(a) Sr(a).
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
,
portadora do CPF nº
outro lado, a Entidade
, e de
de direito privado, sediada à
, pessoa
,
inscrita
sob
nª
nº
CNPJ
Jaguaretama-CE, CEP
o
,
,
CPF
legal,
Sr.(a)
seu
portador
representante
por
,
,
doravante denominado BENEFICIÁRIO, firmam entre si o presente TERMO DE
COMPROMISSO, observando as disposições contidas nas cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: no OBJETO
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem como objeto a realização da
contrapartida, atendendo ao Art. 9º da Lei 14.017, de 29/06/2020 e & 4º do caput do art.
5º do Decreto nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, referente à contrapartida social,
decorrente do recebimento do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º
da Lei nº 14.017, de 2020, de acordo com o Art. 9º da Lei 14.017, de 29 de Junho de
2020, assim como o cumprimento de efetuar pagamentos com gastos exclusivamente
previstos pelo % 2º e 5 3º do Art. 13 da Instrução Normativa Municipal nº 004/2020, de
01 de Outubro de 2020 e o & 2º do Art. 7º do Decreto nº 10.464, de 17 de Agosto de
2020.

Subcláusula Primeiraz- Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável para
exercer a fiscalização e o acompanhamento deste instrumento, nos termos disciplinados
nos Arts. 58, III e 67 da Lei federal nº 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA:
CULTURA E TURISMO

DAS

OBRIGACOES DA

SECRETARIA DE

Para fins de concretizar o presente termo, caberá a Secretaria de Cultura e Turismo:

Distribuir os subsídios mensais para manutenção dos espaços culturais das
entidades que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.
b) Acompanhar o cumprimento da contrapartida das entidades beneficiadas pelo
subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de

ª)

2020.
C)

A análise da prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada pelo
subsidio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de
2020,

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DA ENTIDADE BENEFICIADA
PELO SUBSÍDIO MENSAL PREVISTO NO INCISO II DO CAPUT DO ART. 2“
DA LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020.
Caberá a entidade beneficiada:

ª) Cumprir
b)
C)

d)

g)

h)

j)

k)

o Plano de Trabalho das despesas de manutenção das atividades

culturais;
Receber a fiscalização da Secretaria de Cultura e Turismo e órgãos de controle
internos e externos;
Divulgar a participação do Município, através da Lei Aldir Blanc nas suas
atividades;
Executar integralmente a contrapartida, da forma como foi aprovado pelos
responsáveis da Secretaria de Cultura e Turismo;
Responsabiliza—se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e quaisquer outros resultante do presente termo de compromisso, em
decorrência da execução do Projeto;
Fornecer fotos e releases para divulgação;
Providenciar todo tipo de transporte, alimentação e hospedagem necessária à
execução da contrapartida;
Cumprir os regulamentos da utilização de espaços públicos, sob orientação da
Secretaria da pasta;
Apresentar liberação dos órgãos competentes, necessárias à plena execução do
projeto;
No caso de participação de menores de 18 anos, apresentar alvará Judicial,
expedido pela Autoridade Judiciária, em conformidade com o art. 149, II, "a" da
Lei 8.069/90 (ECA), 10 (dez) dias antes da atividade;
Após o cumprimento do projeto, o objeto fica liberado para outras atividades,
por conta do proponente.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR
O valor total do presente Termo de Compromisso é de R$
t
) parcelas de R$

,

sendo pago em

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os créditos orçamentários para a realização do presente termo correrão na ação
elemento
e Fonte

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÉNCIA
O prazo de vigência do presente Termo de Compromisso inicia com a sua assinatura e
linda em 31 de dezembro de 2020, sendo a que contrapartida poderá ser realizada
posteriormente, de acordo com o Art. 9º da Lei 14.017, de 29/06/2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONTRAPARTIDA
Por força do presente instrumento, 0 TERMO DE COMPROMISSO a entidade
beneficiada pelo subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da lei nº
14.017, de 29 de Junho de 2020 compromete-se em executar as atividades em
conformidade com o Plano de trabalho apresentado a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, a título de contrapartida social, de forma gratuita aos espaços públicos,
atendendo ao Art. 9º da Lei 14.017, de 29 de Junho de 2020 e % 4º do art. 5º do Decreto
nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020.

CLÁUSULA

OITAVA: DAS SANÇOES PARA O CASO DE NÃO
CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTIDO NO TERMO DE
COMPROMISSO PELO BENEFICIÁRIO DO SUBSÍDIO MENSAL PREVISTO
NO INCISO II DO CAPUT DO ART. zº DA LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE
2020.
Pela inexecução do cumprimento da realização do Plano de Trabalho como sendo a
contrapartida social atendendo ao Art. 9º da Lei 14.017 , de 29 de Junho de 2020 e ê4º
do Art. Sº do Decreto nº 10.464/2020 pela entidade que foi beneficiada pelo subsídio
mensal previsto no inciso II do caput do Art. 2º da Lei nº 14.017/2020 para os espaços
públicos de forma gratuita, assim como o descumprimento do êzº do Art. 7º do Decreto
nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020 e do ê2º e ê3º do Art. 13 da Instrução Normativa
de
o beneficiado frcará Obrigado a devolver o valor
Municipal nº
recebido aos cofres públicos municipais.

_, _,

CLÁUSULA NONA: DO FORO

«à»

Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaretama, Estado do Ceará como competente para
julgar dúvidas ou controvérsias que não puderem ser resolvidas amigável e
administrativamente pelas partes.
E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Compromisso
em (02) duas vias de igual teor e forma, acompanhadas das testemunhas abaixo
subscritas.
J aguaretama-Ce.,

de

de

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Espaço Cultural

TESTEMUNHAS l

:

CPF:

TESTEMUNHAS 2:
CPF:

.,

ANEXO V - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTODO OBJETO

I OBJETO DA C ONTRAPARTIDA
—

0

Objeto consiste no produto da CONTRAPARTIDA, observado o plano de trabalho e
as suas finalidades.

Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de
Trabalho aprovado que contemplou as seguintes açõeslz

DETALHAMENTODAS AÇ OES PACTUADAS INICIALMENTE

II - PERÍODO E LOCAL DE EXECUÇÃO
Local, dia e horário da realização das atividades, contabilizado a partir do início das
atividades até sua finalização.

III - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES/ATIVIDADES
Para a formalização do convênio foram estabelecidas as Ações Estruturais para a
adequada execução do projeto, detalhando suas quantidades, períodos e valores, no
sentido de garantir o pleno atendimento aos beneficiados. Nesse sentido informamos
que o cumprimento dessas Ações Estruturais se deu conforme a seguir:

IV - RECURSOS HUMANOS
A época da formalização desta parceria, nosso compromisso foi selecionar e contratar
os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades, visando a
realizar a contrapartida. Nesse sentido informamos que o cumprimento dessa ação deuse da seguinte forma:
RECURSOS HUMANOS
(PROFISSIONAIS)
XXXX

1

QUANTITATIVO
XXXX

Faz-se necessário detalhar todas as ações pactuadas com seus respectivos recursos conforme tabela.

V - MATERIAISULTILIZADOS
NOTA FISCAL
OU CONTRATO

XXXX

Nº ITEst

QUANTITATIVO

VALOR TOTAL

XXXX

XXXX

R$ XXXX

TOTAL R$

VI - BENEFICIADOS
Na realização das ações de contrapartida foram atendidos XXX beneficiados. Nesse
sentido, informamos que a sistemática de acompanhamentoadotada deu—se por meio de
XXXXXX.
VII - DIVULGAÇÃO
Considerando que é de suma importância a divulgação das ações de contrapartidajunto
às comunidades beneficiadas, aos parceiros e aliados, líderes e formadores de opinião,
autoridades governamentais, público interno e sociedade em geral, informamos que,
além da identificação dos núcleos, o projeto teve sua divulgação realizada por meio de
(EX: Jornais, Revistas, Rádio).

VI - CONSIDERAÇÓES FINAIS
(excluir esta orientação após o seu preenchimento) Apresentar neste campo as
considerações finais deste Relatório de Cumprimento do Objeto que se fizerem
necessárias, tais como justificativas, esclarecimentos e informações complementares.

VII - AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentosapresentados, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
Data: _/_/_

Assinatura do Dirigente da entidade-”,

ª Descrever item por item.
ª Este documento será considerado para fines de análise técnica de cumprimento do objeto somente
com a assinatura do dirigente.

ANEXO VI - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DA
PRESTAÇÃODE CONTAS

Secretaria/Órgão Gestor:
Entidade:
Processo nº
Título do Projeto:
Período de Execução:

De acordo com a analise da Prestação de Conta Apresentada pelo beneficiado do subsídio
mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da lei nº 14, restou provado que a
entidade
cumpriu os resultados estabelecidos na Lei 14.017, 29 de junho de
2020 e o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
Á Vista do exposto, somos favorável & APROVAÇÃO daPrestação de contas.

Jaguaretama-Ce., ....... de ................................de

Gestor

