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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N°  951, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE    ACERCA  DAS  NORMAS  
REGULAMENTADORAS  DO  DECRETO
MUNICIPAL  781  DE  11  DE  NOVEMBRO  DE
2020  PARA  PROCEDIMENTOS  DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DOS  RECURSOS
RECEBIDOS  PELA  LEI  FEDERAL  Nº  14017,
DE 29 DE JUNHO DE 2020 - ALDIR BLANC -
NO  ÂMBITO  DO  MUNICIPIO  DE  NOVA
FRIBURGO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe
confere o Artigo 58 da Lei Orgânica do Município, e, considerando a Lei Federal 14017, Lei
Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 06, de 20 de
março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Presidencial n° 10464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta
a Lei Federal n° 14017/2020; 

CONSIDERANDO que o recurso destinado ao município de Nova Friburgo/RJ proveniente da
Lei supracitada é de R$1.277.095,73, (Hum milhão duzentos e setenta e sete mil noventa e cinco
reais e setenta e três centavos) que teve o seu repasse realizado pela Plataforma de transferência
de recursos da União, + Brasil, e  gerido pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ, através
da Secretaria Municipal de Cultura;

CONSIDERANDO as reuniões do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da
Lei Aldir Blanc, realizada com a participação do Poder Executivo e Legislativo Municipais, do
Conselho Municipal de Política Pública de Cultura e da Sociedade Civil, que tomou ciência do
Plano de Ação Emergencial de Cultura e aprovou os termos do Decreto  781 de 11 de novembro
de 2020  que regulamentou a distribuição dos recursos provenientes de transferência do Fundo
Nacional de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura, para atendimento ao Artigo 2°, Incisos
II e III, da Lei Federal n° 14017 de 29 de junho de 2020; 

CONSIDERANDO que  compete  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  distribuir  a  renda
emergencial mensal aos trabalhadores da cultura em observância ao disposto no Inciso I do caput
do Artigo 2° da Lei Federal 14017, de 29 de junho de 2020, conforme Decreto Federal n° 10464,
de 17 de agosto de 2020;  Considerando que compete  aos  municípios  e  ao Distrito  Federal,
distribuir  os  subsídios  mensais  para a  manutenção de espaços artísticos  e  culturais,  micro  e
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que
tiveram  as  suas  atividades  interrompidas  por  força  das  medidas  de  isolamento  social,  em
observância ao disposto no inciso II, do caput do Art. 2° da Lei Federal 14017 de 29 de junho
2020; 

CONSIDERANDO que compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e
publicar Editais, Chamadas Públicas e outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de
bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas de
cursos,  de  produção de  desenvolvimento  de  atividades  de  economia  criativa  e  de  economia
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solidária,  de  produções  audiovisuais,  de  manifestações  culturais  e  realização  de  atividades
artísticas e culturais que possam ser transmitidas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais, em observância ao disposto no inciso III, do caput do Art. 2° da Lei Federal 14017 de 29
de junho 2020; 

CONSIDERANDO que cabe ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei
Aldir Blanc e Secretaria Municipal de Cultura como gestora local, estabelecer os critérios para
serem publicados em ato formal, para fins de concessão do subsídios mensal de que trata o inciso
II, do caput do Art. 2° da Lei Federal 14017 de 29 de junho de 2020; 

CONSIDERANDO  que  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  poderão  elaborar  e
publicar Editais e Chamadas Públicas ou outros instrumentos aplicáveis, de que trata o inciso II e
III, do caput do Art. 2° da Lei Federal 14017 de 29 de junho de 2020, por intermédio dos seus
programas de apoio e financiamento à cultura já existentes ou por meio da criação de programas
específicos;

CONSIDERANDO que compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e
publicar orientações para a  prestação de contas  determinada no Art. 10º da Lei 14017 de 29 de
junho de 2020, Art. 7º da Lei 10464, de 17 de agosto de 2020 e § 10º do Art. 2º do Decreto 781
de 11 de novembro de 2020, 

DECRETA:

Art. 1º – Serão consideradas como despesas autorizadas, nos termos do parágrafo 2º do Art. 7º
do Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, as seguintes despesas com os recursos do
subsídio:

I. Internet;

II. Transporte;

III. aluguel;

IV. telefone;

V. consumo de água e luz;

VI. outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.

§1º –  Conforme orientação contida nas perguntas nº 23 e nº 63 das Perguntas Frequentes –
Auxílio  Cultura,  do  Ministério  do  Turismo,  disponível  no  portal  do  Sistema  Nacional  de
Cultura,  em  http://portalsnc.cultura.gov.br/perguntas-frequentes-auxilio-cultura/, as  despesas
relativas a :

a) gastos com as equipes administrativa e de campo que trabalham regularmente no espaço ou
na instituição/organização;
b) impostos;
c) taxas;
d) licenças;
e) materiais de consumo e limpeza comuns na rotina do espaço ou da instituição/organização;
f) trabalhadores e prestadores de serviços para manutenção da atividade.

§2º  –  As  despesas  previstas  nas  letras  E  e  F  acima  não  são  exaustivas,  podendo  serem
adquiridos materiais outros que sejam necessários e indispensáveis à manutenção e adequação
das atividades do espaço cultural, com a devida justificativa, quando da prestação de contas.
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§3º  –  A  despesa  apresentada  na  prestação  de  contas  será  analisada  pela  Comissão  de
Acompanhamento,  Controle e  Fiscalização da Lei  Aldir  Blanc e poderá ser glosada caso o
espaço cultural não demonstre a necessidade e indispensabilidade da aquisição.

§4º – A despesa também ficará sujeita à análise da Controladoria Geral Municipal e a análise  e
julgamento do Tribunal de Contas da União.

Art. 2º –  As compras e contratações feitas com os recursos do inciso II  do Art.  2º da Lei
Federal 14.017, de 29 de junho de 2020 deverão obedecer aos princípios da:

I. Economicidade;
II. Igualdade;
III. Probidade;
IV. Moralidade;
V. Impessoalidade.

§ 1º – Os pagamentos efetuados pelo beneficiário serão feitos um para cada documento fiscal
correspondente  e  em  seu  exato  valor,  devendo  acontecer  exclusivamente  por  transferência
bancária ou pagamento eletrônico de boleto.

Art. 3º –  Nos termos do Art. 9º da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, os espaços
culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas
e as instituições beneficiadas com o subsídio ficarão obrigados a garantir como contrapartida,
após o reinício de suas atividades, 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.

§1º – A proposta de atividade de contrapartida deverá ser apresentada no ato do cadastramento
nos editais da Secretaria Municipal de Cultura, de forma a atender o §5º do Art. 6º do Decreto
Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020.

§ 2º –Os espaços culturais deverão realizar as atividades respeitando o calendário escolar e a
legislação federal, estadual e municipal que trata da pandemia pelo novo coronavírus.

§ 3º – Em conformidade com o parágrafo  6º do Art.  2º do Decreto Municipal  781, de  11 de
novembro de 2020, a Secretaria Municipal de Cultura analisará a adequação das contrapartidas
oferecidas pelos espaços culturais.

§4º – A contrapartida deverá corresponder  ao determinado no plano de trabalho inscrito no
edital participante. 

§5º –  Quando da prestação de contas,  os espaços culturais  deverão apresentar relatório das
atividades que tenham sido  realizadas no período de calamidade.

§ 6º – A apresentação do relatório de realização das contrapartidas deverá poderá ser feita,  à
Secretaria Municipal de Cultura, respeitando-se os prazos determinado pela Lei nº 14017/2020,
Decreto nº 10464/2020 e pelo Decreto Municipal nº 781/2020. 

Art. 4º – A prestação de contas deverá ser feita à Secretaria Municipal de Cultura, através de
abertura  de  processo  administrativo  junto  ao  Protocolo  da  Prefeitura  Municipal  de  Nova
Friburgo e  comprovar  que o  subsídio  mensal  recebido  foi  utilizado  para  gastos  relativos  à
manutenção da atividade cultural do beneficiário.
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§1º – Na prestação de contas, deverão ser relacionadas as despesas pagas, constando nome do
fornecedor,  número  do documento  fiscal  e  valor,  juntando,  ainda,  a  cópia  dos  respectivos
documentos bem como a forma de pagamento e respectivo número do documento.

§2º – Serão considerados comprovantes adequados para fundamentar a prestação de contas:

a) nota fiscal, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
b) recibo de pagamento a autônomos, com as devidas demonstrações dos valores dos impostos
e contribuições devidos, cujo recolhimento deverá ser comprovado por guias de recolhimento;
c) guias de recolhimento de impostos e contribuições; 
d) boletos bancários acompanhados dos documentos fiscais;
e) comprovante de devolução de recursos à conta do Fundo de Assistência à Cultura – FAC.

§ 4º – Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser revertidos ao Fundo
de Assistência à Cultura - FAC, mediante transferência do saldo da conta bancária do subsídio,
devendo ser demonstrada na prestação de contas, observando-se o disposto na letra E do §3, Art
4º deste decreto, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

§ 5º  –  A prestação de contas  deverá ser  feita  a Secretaria  Municipal  de Cultura,  no prazo
máximo de 120 (cento e vinte dias) após o recebimento da última parcela do subsídio mensal.

Art. 5º – São obrigações do beneficiário:

I. executar  as  atividades  de  contrapartida  previstas  no  artigo  3º   deste  decreto em
conformidade com a proposta apresentada no ato do cadastramento;
II. zelar pela boa e completa realização das atividades;
III. arcar integralmente com os custos da realização das atividades;
IV. comunicar à Secretaria Municipal de Cultura qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento das atividades desenvolvidas;
V. respeitar  o  calendário  escolar  e  a  legislação  federal,  estadual  e  municipal  que  trata  da
pandemia pelo novo coronavírus;
VI. zelar pela boa e completa prestação dos serviços;
VII. divulgar as ações oriundas de sua contrapartida  em conformidade com o determinado
no edital ao qual participou.

Art. 6º – São obrigações da Secretaria Municipal de Cultura: 

I.    cumprir e fazer cumprir as disposições deste decreto, aplicando as penalidades previstas 
quando for o caso;
II. efetuar o pagamento do subsídio aos espaços públicos, de acordo com as condições 
estabelecidas no edital correspondente;
III. orientar os beneficiários sempre que necessário;
IV. verificar a adequação e o cumprimento da contrapartida prevista no artigo 3º deste decreto.

Art. 7º – A infringência de qualquer dos itens deste decreto ou a utilização de qualquer meio
ilícito ou imoral no cadastramento bem como qualquer declaração falsa poderá incorrer nas
penalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e nas
demais legislações municipais e federais.

Art 8º –  O beneficiário  deverá divulgar,  obrigatoriamente,  em todos os  produtos culturais,
espetáculos,  atividades,  comunicações,  convites,  peças  publicitárias  audiovisuais  e  escritas,
relativamente  às  atividades  da  contrapartida,  a  marca  do  Governo  Federal,  cujo  manual

de
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uso encontra-se disponível em
http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-uso-da-marca-do- governo-
federal, o logo da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, da Secretaria Municipal de Cultura,
Fundo Municipal  de Cultura,  Fundo nacional  de Cultura  e Conselho Muncipal  de Política
Cultural e,  ainda,  constar  a  frase “Esta  ação foi  realizada  com recursos  da Lei  Federal  nº
14.017, e 29 de junho de 2020 – Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.”

§1º – A divulgação prevista no paragrafo acima deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação  social,  não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem
promoção  pessoal  de  autoridades  ou  servidores  públicos,  em  observância  ao  disposto  no
parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal.

§2º – O material de divulgação relativo ao projeto deverá ser apresentado, obrigatoriamente, à
Secretaria Municipal de Cultura para aprovação, antes de sua finalização e veiculação, com

o prazo hábil de 05 (cinco) dias úteis para o endereço:

I. Chamada Pública nº 02- Heloisa Orosco - Lulhi - duvidassubsidiosnf@gmail.com;  

II. Chamada Pública nº 03 - Nelmo Ricardo - midiafestnf@gmail.com;

III. Chamada Pública nº 04 - Francisco do Couto - duvidasfrancnf@gmail.com;

IV. Chamada  Pública  nº  05  -  Andre  Henrique  de  Souza  -  Nego  Dé  -
duvidasnedode@gmaiul.com;

V. Chamada Pública nº 06 - Prêmio Jaburu - duvidaspremiojaburu@gmail.com;

§3º  –  Todos  os  releases  de  divulgação,  caso  houver,  deverão  ser  enviados  à  Secretaria
Municipal de Cultura através do endereço eletrônico:

I . Chamada Pública nº 02- Heloisa Orosco - Lulhi - duvidassubsidiosnf@gmail.com;  

II. Chamada Pública nº 03 - Nelmo Ricardo - midiafestnf@gmail.com;

III. Chamada Pública nº 04 - Francisco do Couto - duvidasfrancnf@gmail.com;

IV.  Chamada  Pública  nº  05  -  Andre  Henrique  de  Souza  -  Nego  Dé  -
duvidasnedode@gmaiul.com;

V. Chamada Pública nº 06 - Prêmio Jaburu - duvidaspremiojaburu@gmail.com;

§4º – No release, deverá estar inserido/citado o texto “Esta ação foi realizada com recursos da
Lei Federal nº 14.017, e 29 de junho de 2020 – Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.”

Art. 9º – A comprovação da atuação cultural do espaço artístico e cultural, micro ou pequena
empresa cultural, organização cultural comunitária, cooperativa cultural ou instituição cultural
solicitada poderá incluir os seguintes documentos, exemplificadamente:

I. matérias  de  imprensa:  publicação  de  matérias  impressas  ou  digitais  em  veículos  de
comunicação, como jornais e revistas, sobre a atuação profissional do artista ou trabalhador da
cultura;
II. materiais de divulgação: cartazes, folders, folhetos, entre outros;
III. fotografias:  registro fotográfico de trabalhos executados, com a devida identificação do
evento, data de realização e informação sobre sua atuação;
IV. material audiovisual: material produzido em áudio ou vídeo e publicado em plataformas
da internet, com o devido link e identificação.
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§1º  – A  autodeclaração,  com  informações  sobre  a  interrupção  das  atividades  do  espaço
artístico-cultural, conforme art. 5º, inciso VIII, § 1º do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020
deverá ser feita nos termos do  edital ao qual foi participante.

§2º – Nos termos do §3º do Art. 17 da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, é vedado
o recebimento cumulativo do subsídio, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um
cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural.

§ 3º – Informações ou esclarecimentos de dúvidas sobre este decreto poderão ser obtidos pelo
e- mail: duvidassubsidiosnf@gmail.com.

§4º – Para efeito de contagem de prazos legais, serão considerados dias úteis os dias 
compreendidos entre a segunda e a sexta-feira, com exceção dos feriados e pontos facultativos.

§5º  –  Os casos  omissos  serão  deliberados  pelo  Secretário  Municipal  de  Cultura,  ouvido  o
Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Lei Aldir Blanc.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Palácio Barão de Nova Friburgo, 05 de abril de 2021.

JOHNNY MAYCON
Prefeito 
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ANEXO I - MODELO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nova Friburgo, _____ de _____________ de 2021

À Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo

Assunto: Prestação de Contas Cadastro nº XXXX

Eu,  ___________________________________,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº
_______________________,  como  representante  do  território/espaço  cultural
_____________________,  habilitado  no  inciso  II  da  Lei  Aldir  Blanc  na  Cidade  de  Nova
Friburgo, venho por meio deste comprovar o encaminhamento da Prestação de Contas para a
Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, indicando a aplicação dos recursos recebidos,
no valor total de R$ ___________ (valor por extenso).

____________________________________

Assinatura

Nome do(a) proponente

CNPJ/CPF nº
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ANEXO II –

MODELO - PAGAMENTOS ATRAVÉS DE RECIBO SIMPLES (Pessoa Física)

Recibo número: ________________________ / ANO ________)

Nova Friburgo, ___ de___________ de ______.

Eu,  ___________________________________________________________,  CPF:
_____________________, RG: ______________________, recebi, da ___________________,
CNPJ_______________________________,  o  valor  de  R$  _________________
(_________________________________________________________),  pelo  serviço  de
___________________________________________. Este valor refere-se aos gastos realizados
pelo território/espaço cultural: ____________________________________________________,
habilitado no Inciso II da Lei Aldir Blanc.

Observações: (não obrigatório)

_______________________________________________________________

_____________________________________

Assinatura

Nome do prestador do serviço

CNPJ/CPF nº
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ANEXO III- MODELO - RECIBO DE REEMBOLSO

Recibo número: ________________________ / ANO ________)

Nº do Cadastro: 

Nova Friburgo, ___ de___________ de ______.

Eu,  ___________________________________________________________,  CPF:
_____________________, RG: ______________________, recebi, da ___________________,
CNPJ_____________________________, a título de reembolso, o valor de R$ ____________
(_________________________________________________________).  O  valor  reembolsado
está de acordo com as notas fiscais e outros documentos comprobatórios por mim entregues e
que se encontram em anexo a este recibo. Este valor de reembolso refere-se aos gastos realizados
pelo território/espaço cultural: ____________________________________________________,
habilitado no Inciso II da Lei Aldir Blanc.

Tipo de reembolso (transporte, alimentação, pagamento de conta, aluguel, etc.):

_______________________________________________________________

Descrição e justificativa do reembolso:

(Por exemplo: caso seja transporte, detalhar o meio de transporte, deslocamento realizado, e

quais atividades estão relacionadas tais despesas essenciais a manutenção do espaço)

_______________________________________________________________

Observações: (não obrigatório)

_______________________________________________________________

_____________________________________

Assinatura

Nome do(a) proponente

CNPJ/CPF nº
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ANEXO IV - MODELO DE JUSTIFICATIVAS PARA OUTRAS DESPESAS 

(aquelas enquadradas no item 10.1.6. outras despesas relativas à manutenção da atividade
cultural do beneficiário)

Nova Friburgo,, ___ de___________ de ______.

Nº do Cadastro: 

Eu,  ___________________________________,  inscrito(a)  no  CPF/CNPJ  sob  o  nº
_______________________,  como  representante  do  território/espaço  cultural
_____________________,  habilitado  no  inciso  II  da  Lei  Aldir  Blanc  na  Cidade  de  Nova
Friburgo, venho por meio deste justificar as despesas que se enquadram no item 10.1.6 (outras
despesas  relativas  à  manutenção  da  atividade  cultural  do  beneficiário)  da  regulamentação
municipal, conforme descritivo a seguir: 

Descrição  do
item/serviço

Valor  total
da despesa

Justificativa

1

(descrição  do

item)

(valor total)

(justificar  a  importância  deste  item  para  a

manutenção  e/ou  existência  do

terrítório/espaço cultural  em meio ao período

de calamidade pública)

2

3

4

____________________________________

Assinatura

Nome do(a) proponente

CNPJ/CPF nº
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ANEXO V - MODELO - TERMO DE COMPROMISSO DE REALIZAÇÃO 
DA CONTRAPARTIDA NO ANO DE 2021

Nº do Cadastro: 

Eu,  _________________________,  inscrito  CPF
n°___________________________________________________,  RG
n°___________________________,  (representante  legal  do  CNPJ
___________________________),  representante  do  espaço/território
cultural____________________________________ contemplado no Cadastramento de espaços
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias - 2020 - Chamada Pública nº 01/2020 – referente ao inciso II
da Lei Aldir Blanc, me comprometo a realizar as atividades de contrapartidas acordada junto a
Secretaria  Municipal  de  Cultura  de  Nova  Friburgo,.  Também  me  comprometo  a  produzir
relatório de comprovação das atividades contendo fotos, postagens em redes sociais, gravações e
outros materiais comprobatórios a serem entregues à prefeitura dentro do prazo máximo de 30 de
maio de 2021.

Nova Friburgo, ____de _________202_. 

____________________________________

Assinatura

Nome do(a) proponente

CNPJ/CPF nº
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Anexo VI– Modelo de Proposta de Contrapartida de Atividade

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Municipal de Cultura

1. Nome do espaço artístico-cultural:

(Informe a razão social ou o nome do coletivo/grupo.)

2. Nome da atividade:

(Informe o nome da atividade.)

3. Descrição da atividade proposta:

(Descreva detalhadamente as atividades que o espaço artístico-cultural pretende desenvolver.)

4. Público alvo:

(Informe qual será o público-alvo da atividade.)

Nova Friburgo, 

Nome e assinatura do representante legal
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