
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MANUAL DE ACOMPANHAMENTO 
      E COMUNICAÇÃO 

 
      PROJETOS SELECIONADOS NO EDITAL 001/2020 
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1. Apresentação 

 

 

O presente Manual de Acompanhamento tem por objetivo disponibilizar 
orientações para a execução das propostas premiadas pela chamada pública do 

edital 001/2020, “SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS CULTURAIS, MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS”. 
Os recursos financeiros são oriundos de repasses do Governo Federal no âmbito 
da Lei n. 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, cujas regulamentações se encontram 
estabelecidas no Decreto Federal n. 10.464/2020 e no Decreto Municipal n. 
20.952/2020. 

 

É imprescindível que a execução das propostas contempladas sejam 
acompanhadas, bem como, as execuções das contrapartidas e entrega de 
relatório simplificado e prestação de contas, para a Secretaria de Cultura e 
Turismo do Município de Jequié-BA (SECUT). Assim, nos próximos itens 
apresentaremos algumas indicações de como os proponentes devem proceder. 
As informações constantes do presente Manual devem ser lidas com bastante 
atenção sendo de extrema importância que todas as orientações sejam 
seguidas.  

 

2. Acompanhamentos 
 
 

Os proponentes deverão cumprir as contrapartidas apresentadas nas propostas 
aprovadas. Para acompanhar a execução à  SECUT Jequié-BA, terá como 
procedimento visitação aos espaços e empresas culturais para 
acompanhamento presencial, assim como a analise dos produtos de divulgação 
que serão veiculados, para isto, os proponentes deverão encaminhar 
presencialmente na sede da SECUT Jequié, localizada na Rua Nestor Ribeiro, 593, 
Centro, ou através do email da SECUT.  

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

3. Solicitações de               alterações  

 
Não serão aceitos ajustes que descaracterizem a proposta original ou reformule 
a identidade da proposta contemplada, causando perda do mérito do projeto. 
Caberá ao acompanhamento analisar e verificar a possibilidade e a viabilidade 
da solicitação do proponente e enviar um parecer, informando atendimento ou 

não da solicitação, conforme os itens abaixo: 
 

3.1. Contrapartidas 
 

Após a retomada de suas atividades, os espaços culturais contemplados com os 
recursos da Lei Aldir Blanc deverão 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 junto a Prefeitura 
de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Não serão possíveis 
alterações das contrapartidas apresentadas nas propostas e nem mudança dos 
bens e/ou serviços culturais 

 
3.2. Relatório de Prestação de contas 

 

Os proponetes deverão cumprir os prazos estabelecidos, devendo ser enviado o 
Relatório de prestação de contas até o dia 28 de abril de 2021, com os devidos 
documentos em anexos. 

 

4. Aprovação das aplicações de marcas 

Deverão ser observadas todas as orientações da aplicação das marcas nos 

projetos contemplados de forma a padronizar o uso do selo e das logomarcas 
referentes à Lei Emergencial Aldir Blanc. As orientações contidas aqui deverão ser 
rigorosamente seguidas, para que seja alcançada uma unidade visual. Ele inclui, 
ainda, diretrizes relacionadas com a comunicação integrada dos projetos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Os proponentes de propostas culturais aprovadas deverão divulgar, 
obrigatoriamente, em todos os produtos culturais, o apoio das marcas contidas 

neste manual, sob pena de serem considerados inadimplentes. 

 

01) É obrigatória a veiculação/inserção do Selo da Lei Emergencial Aldir Blanc 
na parte superior dos card/flyers e da régua de marcas no rodapé em toda 
divulgação relativa ao projeto financiado, conforme critérios estabelecidos 
neste manual.  

02) Todo material em arte-final criado para divulgação deve ser submetido à 
aprovação da SECUT Jequié-BA, com no mínimo 05 dias úteis de 
antecedência da produção final do objeto da proposta. 

 

03) Todas as marcas e Selo da Lei Emergencial Aldir Blanc estão disponíveis no 
site da Prefeitura de Jequié: jequie.ba.gov.br 

 

04) Toda e qualquer publicação/postagem nas Redes Sociais dos proponentes, 
referentes às propostas contempladas, deverá ser marcados o perfil 
@prefeiturajequie e vir acompanhada das hashtags #culturaquemovimenta, 
#leialdirblacbahia #Espaçoculturaljequié #secutjequié 

 
Solicitamos por gentileza que sejam enviadas todas as dúvidas acerca deste 
manual, bem como, todos os materiais publicitários de divulgação do conteúdo 
digital neste e-mail: 
 
 
 

secutjequiealdirblanc@gmail.com 

 

 

 
 



 

 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

a. Não será possível custear despesas que concorrem para 
ampliação dos serviços prestados pelo espaço, nem para a 
expansão das suas atividades. 

b. Os beneficiários do subsídio mensal deverão apresentar 
prestação de contas à Secretaria de Cultura e Turismo, até o 
dia 28 de abril de 2021, que encaminhará à Controladoria 
Geral do Município de Jequié (controle interno) para análise 
técnica e emissão de parecer final. A prestação de contas 
deverá comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para 
gastos relativos à manutenção. 

c. A prestação de contas será constituída pelos seguintes 
documentos:  
I - cópia dos Planos de despesas e de Aplicação dos recursos;  
II - demonstrativo da execução da Receita e Despesa; III - 
relação dos documentos comprobatórios das despesas 
executadas, inclusive notas fiscais;  
IV - documentos comprobatórios de todas as despesas 
executadas;  
V - extratos originais de toda a movimentação financeira dos 
recursos repassados, mantidos em conta específica da 
proposta;  
VI - originais de eventuais contratos firmados com terceiros. 

d. A utilização dos recursos em desconformidade com os 
respectivos objetos ensejará a obrigação dos beneficiários de 
devolvê-los devidamente atualizados monetariamente, pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou 
outro índice que o vier a substituir, acrescidos de juros simples 
de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês). 

e. Os pagamentos das despesas de manutenção, efetuados pelos responsáveis, 
deverão ser efetivados através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA direta ao 
fornecedor ou prestador de serviço (DOC, TED, Débito), cujos comprovantes 
deverão estar, obrigatoriamente, anexados às faturas das despesas; 

 
 
 

f. As prestações dos serviços custeados com o subsídio mensal poderão ser 
comprovadas mediante contratos eventualmente firmados anexados as 



 

 

Notas Fiscais avulsas expedidas pelo Departamento de Tributos do Município 
de Jequié, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda. 

g. Os documentos de comprovação de pagamento das despesas custeadas com 
os recursos recebidos, deverão OBRIGATORIAMENTE, estar em nome da 
gestão responsável do espaço cultural, organização, pequena e 
microempresa cultural. 

h. O beneficiário deverá manter em seu arquivo, durante o período de 10 (dez) 
anos, contado da data de entrega da prestação de contas, cópias de todos 
os documentos que compõem a mesma. 
 
 
 
 

6. DA FISCALIZAÇÃO: 
 
 

A fiscalização será exercida no interesse da Administração Pública e não exclui 
nem reduz a responsabilidade da Credenciada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Quaisquer exigências da 
fiscalização, inerentes ao objeto do edital 001/2020, deverão ser prontamente 
atendidas pela Credenciada, sem ônus para a Credenciante. 
 
Os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto foram nomeados através de portaria expedida pelo secretário municipal 
de Cultura e Turismo, tendo a publicação do ato administrativo efetivada no 
Diário Oficial do Município de Jequié. 
 
A possível aceitação por parte da Credenciante/Contratante não eximirá a 
credenciada/contratada da responsabilidade de quaisquer erro, imperfeição ou 
vício que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstância em 
que as despesas de consertos ou modificações correrão por conta exclusiva da 
credenciada/contratada. 

 
 
 
 
 

7. Entrega e/ou demonstração de execução das 



 

 

contrapartidas. 

 
Após a realização das contrapartidas cada propronente deverá enviar à SECUT 
Jequié, um relatório simplificado da(s) atividade(s) realizada(s) com registro de 
fotos, fichas de incrição ou todo e qualquer documento que comprove a realização 
da mesma. 
O não cumprimento das contrapartidas, sua execução parcial ou não execução, 
bem como a não comprovação da execução do projeto por meio do Relatório 
Simplificado de Atividades , sujeitará a pessoa proponente as implicações legais 
descritas na Lei Federal n° 14.017/2020, no Decreto Federal n° 10.464/2020, no 
Decreto Municipal n° 20.952/2020, além da devolução dos recursos devidamente 
atualizados e com juros, instauração de processo de reparação de danos e adoção 
de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 

 
 


