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ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSIDIO INCISO II DA LEI 14.017‐ ALDIR BLANC

Para prestação de contas o Proprietário ou Responsável Legal pelo Espaço

Cultural  beneficiado  com  os  recursos  da  LEI  ALDIR  BLANC  DE

EMERGÊNCIA CULTURAL DE ITAPOÁ‐SC, deverá realizar um relatório de

prestação de contas contendo em anexo cópia simples dos comprovantes de

pagamento:

a) internet; 
b) transporte; 
c) aluguel;
d) telefone;
e) consumo de água e luz; e
f) outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.

Lembrando que:

➔ O pagamento das despesas elencadas deverá ser realizado em data posterior ao 

recebimento dos recursos oriundo desta Chamada Pública, não sendo permitido 

ressarcimento ao pagamento de contas já efetuadas.

➔ É permitido o pagamento de despesas em aberto (vencidas) desde que realizadas no 

período da pandemia (desde março de 2020);

Fique de Olho

   120   dias   após a data do recebimento dos recursos é o

prazo  máximo  para  a  apresentação  do  relatório  final  que  deverá  ser

entregue  em  envelope  lacrado  que  será  protocolado  na  Secretaria  de

Turismo e Cultura.
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Caso o recurso não seja utilizado totalmente pelo Proprietário ou Responsável legal do Espaço

Cultural, o Setor de contabilidade entrará em contato para orientá‐los  sobre os procedimentos

para a devolução do saldo restante.

Lembra da Contrapartida que foi Proposta?

A entrega do Relatório detalhado conforme prevê o Edital, deverá ser feita
após a realização das atividades que foi  proposta,  respeitando as regras
estabelecidas pela legislação Municipal de combate ao COVID‐19.

A quem devo contatar em caso de dúvida?

Você pode ligar nos números abaixo:
(47) 3443‐0244‐ Geane
(47) 3443‐8860‐Ricardo
(47)3443‐8863‐Rosangela

Para ter acesso ao Modelo de Relatório de Prestação de contas, clica no link
abaixo: 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/146605

OU,  na página da Prefeitura de Itapoá‐SC na Aba Transparência clica em  
Transparência da Lei Aldir Blanc, conforme imagem abaixo:
  

Itapoá, 01/02/2021


