PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. Qual a aplicação bancária recomendada?
RESPOSTA: Preferencialmente aquela de resgate automático.
2. O que as fotografias de bens permanentes adquiridos devem conter na etiqueta?
RESPOSTA: “PRÊMIO CATARINENSE DE CINEMA EDIÇÃO XXX
Projeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bem: descrição detalhada do bem, constante na nota fiscal”.
3. Como proceder com cupons fiscais que possuem desbotamento muito rápido da tinta térmica?
RESPOSTA: Orienta-se fazer a digitalização em PDF ou com o cupom fiscal em mãos, solicitar ao fornecedor a emissão
nota fiscal.
4. É possível realizar pagamentos posteriores ao prazo de execução do projeto?
RESPOSTA: NÃO
5. A digitalização do cupom fiscal pode ser uma foto?
RESPOSTA: Pode, desde que convertida em PDF, para a inserção do SGPe.
6. No caso de inadimplência, o valor do prêmio a ser devolvido deve ser com correção monetária?
RESPOSTA: Sim, conforme item 4 I,II,III e IV do Manual de Prestação de Contas.
7. No caso de sobra e devolução dos recursos, estes devem ser devolvidos corrigidos monetariamente?
RESPOSTA: Sim, conforme item 4 VII e VIII do Manual de Prestação de Contas.
8. E qual a forma de devolução dos itens 06 ou 07 acima?
RESPOSTA: Por meio de Guia de Recolhimento do Estado, item 4 VIII e V do Manual de Prestação de Contas.
9. Onde solicitar a Guia de Recolhimento do Estado?
RESPOSTA: Encaminhar e-mail, juntamente com o extrato bancário da conta corrente e da conta aplicação,
comprovando o valor a ser devolvido para financeiro@fcc.sc.gov.br, conforme item 4 VIII do Manual de Prestação de
Contas.
10. O que são despesas de custeio?
RESPOSTA: São todas as despesas necessárias as despesas com a manutenção das atividades para a execução do projeto.
Ex: aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, material de expediente, etc.
11. O que são despesas de capital?
RESPOSTA: São todas aquelas despesas de caráter duradouro, com fins específicos para a execução do projeto, que,
mesmo após a execução do objeto, farão parte do patrimônio. Por exemplo: aquisição de máquinas, equipamentos,
móveis, etc.
12. A nota fiscal pode ser emitida por uma pessoa ou empresa e a transferência bancária para conta de outra pessoa ou
empresa?
RESPOSTA: Não, a conta bancária sempre deve estar no mesmo CPF ou CNPJ do emissor da nota fiscal.

13. É possível a emissão de Recibo de Pagamento a Autônomo para serviços?
RESPOSTA: Sim, porém o RPA possui as mesmas retenções de uma Nota Fiscal.
14. Qual será o teto para emissão de Recibo de Pagamento a Autônomo?
RESPOSTA: Não há teto máximo nem mínimo, ele será necessário quando o profissional contratado não possuir registro
junto a Prefeitura de seu município.
15. Quando podemos utilizar Recibo simples.
RESPOSTA: Para pequenas despesas, como cópias em papel, cópia de chave, etc.
16. Recibo não é nota fiscal?

RESPOSTA: O recibo pode ser emitido de pessoa física para pessoa física ou de pessoa física para jurídica. A nota
fiscal é uma obrigação das empresas para venda de produtos, prestação de serviços, transporte de mercadorias e
devolução de produtos.
17. Diária é entendida como despesa de custeio?
RESPOSTA: SIM.
18. Diárias só podem ser pagas em caso de viagem?
RESPOSTA: Conceito de diária: é o valor suficiente para cobrir despesas que o funcionário possa ter durante as
atividades fora da empresa, enquanto estiver a serviço dela, tais como alimentação, transporte e hotel. Atenção: quando o
valor pago a título de diárias para viagens excederem 50% do valor do salário, passa a integrar, pelo valor total, a
remuneração do empregado para todos os efeitos legais.
19. Diária é o mesmo que Per Diems?
RESPOSTA: Pode-se dizer que sim, a diferença está no tipo de empresa que utiliza. Empresas da iniciativa pública tem
legislação específica para a utilização de diárias, já, as empresas da iniciativa privada utilizam Per Diems.
20. O Per Diems é permitido para gastos de rua, dentro da própria localidade, para deslocamentos, gasolina, alimentação e
outros gastos a trabalho? Como deve ser a comprovação da despesa?
RESPOSTA: Sim, com a apresentação dos comprovantes de despesas realizadas (como alimentação, deslocamentos,
gasolina).
21. Podemos utilizar rendimentos de Aplicação Financeira na execução e melhoria do projeto ou apenas para coberturas de
despesas com taxas bancárias?
RESPOSTA: Pode, desde que submetida e aprovada em readequação orçamentária junto à COACIN.
22. O limite de readequação livre, de 10% dos recursos, sem necessidade de pedido à COACIN, pode ser utilizado em novas
rubricas não constantes no orçamento original?
RESPOSTA: SIM.

23. A necessidade de três orçamentos se aplica à contratação de serviços, em quais casos?
RESPOSTA: Não se aplica à contratação de profissionais que atuarão em funções técnicas/artísticas que estão previstos e
atuarão no projeto. Os 3 (três) orçamentos se aplicam por exemplo, na contratação de serviços de locação de
equipamentos, transportes, quando configurar serviço que tenha concorrência no mercado.

24. No relatório, qual a diferença entre projeto não executado e que não atingiu a finalidade?
RESPOSTA: Projeto não executado, como o nome já está definindo, não executou o projeto. Quando não atingiu a
finalidade significa dizer que o projeto foi executado, porém, descumpriu a planilha orçamentária.
25. Material de arte é permanente?
RESPOSTA: Depende. Se o resultado final é uma Obra de Arte ou esse material é a aquisição de um bem de capital
(pergunta 11), sim, é permanente.
26. Para os prestadores, é necessário emitir nota fiscal? Eles emitem uma nota para cada mês ou uma no total ao final de cada
mês?
RESPOSTA: Vai depender do tipo de contrato firmado. Se na cláusula contratual estiver acordado pagamento mensal,
será obrigatória a apresentação da nota fiscal mensal, assim como, se na cláusula contratual estiver acordado por etapa, será
obrigatória a apresentação da nota fiscal somente ao final de cada etapa.
27. Sobre anuidade da conta bancária são 300 reais por ano? Qual é a orientação sobre isso?
RESPOSTA: Considerando que a Fundação Catarinense de Cultura não tem responsabilidade sobre as despesas bancárias
específicas dos proponentes, a orientação é utilizar o máximo dos serviços digitais e conversar com o Gerente de sua
agência, a despesa é inevitável e inerente aos serviços prestados.

28. È necessário pedir autorização à COA, mesmo se projeto já previa realização no formato online?
RESPOSTA: Sim, ainda que tenha submetido o projeto com opção de formato online, o projeto não
pode ser executado em dissonância ao previsto no Edital sem anuência da COA.
29. É obrigatório celebrar contrato com todos os prestadores de serviços?
RESPOSTA: O contrato tem como objetivo estabelecer direitos e deveres entre as partes que celebram algum tipo de
negócio. O contrato é peça fundamental em uma relação empresarial, tornando-a segura e saudável em todos os seus

aspectos, evita o conflito entre as partes, seja ele extrajudicial ou judicial, e uma ação será interposta apenas em último
caso.
30. No caso de cursos/eventos online, o que pode substituir a lista de presença? Certificados? Relação dos participantes?
RESPOSTA: Publicações (chamada), convites, print de tela do curso, etc.
31. É imprescindível consultoria de contador (a)?
RESPOSTA: Não é obrigatório, porém, o contador é o profissional que cuida das questões financeiras, tributárias,
econômicas e patrimoniais de uma empresa. Caso o projeto original não tenha previsto a rubrica para contador (a), a
mesma poderá ser solicitada via readequação orçamentária à COACIN.
32. A minha categoria é festival. O projeto era presencial e vou alterar para online. Não posso contratar por menor valor a
plataforma de streaming, mas a que melhor se adéqua e forneça os recursos necessários; tenho que manter a qualidade,
não pode ser a mais em conta/mais barata, tem que ser a melhor, como proceder? Tem filmes que não aceitam ser
veiculados pelo Youtube, por exemplo.
RESPOSTA: Ao solicitar os orçamentos, a proponente deverá especificar as funcionalidades, as ferramentas e
equipamentos, o som e uma imagem de qualidade, além de organizar todas as informações de forma clara e objetiva. É
necessário montar uma planilha de controle bem detalhada, como todos os itens e valores que venham a atender a sua
necessidade. Depois, apresentar à COACIN juntamente com justificativa de requisito ou qualidade necessária para
contratar com esta ou aquela plataforma.
33. O festival seria em julho, troquei pra outubro, pra ver se melhora a pandemia. Preciso pedir prorrogação de prazo?
RESPOSTA: Embora seja o ideal, não é obrigatório, apenas se perceber que não irá conseguir realizar o festival no prazo
contratual e, então, em até 30 dias antes do fim do prazo, deverá solicitar prorrogação à COA.
34. Nossos projetos falam em seis meses para execução; para videoclipe o contrato estabelece 12 meses, nossa prorrogação já
tem que ser feita? Nossos projetos começaram e pararam, pois a situação está difícil, o laboratório era presencial, os
lugares falam que não estão abertos e os convidados dizem que não virão, por motivos óbvios, só que para o formato de
laboratório talvez consiga fazer setembro ou outubro, o proponente foi acometido de Covid-19, teve que parar pelo
período de 15 dias até 1 mês para a pessoa melhorar, o cronograma era até dezembro, como proceder?
RESPOSTA: Em até 30 dias antes do fim do prazo pedir prorrogação a COACIN. Utilizar tais justificativas e comprovar:
equipe com Covid-19, etc. Ainda não é necessário pedir prorrogação, pois ainda não se sabe quanto tempo a mais o
projeto irá precisar.
35. Pode-se pagar em espécie, já que alguns dos membros de equipe estão com dividas?
RESPOSTA: Sim, o pagamento só poderá ser realizado após emissão da nota fiscal e o motivo do pagamento em espécie
deve ser justificado na prestação de contas.
Orientamos, devido à pandemia e aos reflexos negativos para todos e, principalmente, para a classe cultural, justificar os
motivos do pagamento em espécie e identificar a Nota Fiscal, vinculando-a ao extrato bancário, uma vez que, conforme o
item 01 do Manual de Prestação de Contas, os pagamentos deverão ser realizados por transferência eletrônica.
36. Nosso projeto já está em desenvolvimento, se conseguir posso antecipar a proposta de entrega?
RESPOSTA: SIM.

37. A proponente pode locar equipamentos para o próprio projeto/proponente?
RESPOSTA: NÃO.
38. Um dos membros da equipe não tem empresa aberta, mas trabalha em uma empresa aqui do estado, mediante um
contrato de prestação de serviços. Nesse caso, pode ser tirada uma nota que não no nome do profissional? Exemplo: caso
uma roteirista trabalhe para uma empresa, ela pode tirar a nota pela empresa?
RESPOSTA: Neste caso o contratado passa a ser a empresa e não o membro da equipe, a Nota Fiscal apresentada para o
projeto será da empresa.
39. Como comprovar a presença do publico? Pode print?
RESPOSTA: A comprovação e os meios estão estabelecidos, de acordo com a categoria, conforme item do Edital.
40. Especifiquei 10 sessões no projeto. Pode fazer mais de uma sessão por mês? Também tem que ser pedido readequação,
pois agora serão 18 sessões?
RESPOSTA: Não é necessário pedir readequação para ampliar numero de sessões, caso esteja realizando o mínimo de
sessões estabelecidas no Edital - se fizer a mais, tudo bem. Multiplicar as ações não pode prejudicar a qualidade das
ações originais.
41. Em setembro teremos todos os documentos. Como termina em dezembro, devo pedir prorrogação?

RESPOSTA: Se não conseguir apresentar a prestação de contas, o objeto e/ou relatórios dentro do prazo do contrato,
então é necessário pedir prorrogação de prazo com, no mínimo, 30 dias antes de findar o prazo. Avaliar mais adiante a
necessidade da solicitação e o prazo a mais que será necessário.
42. Para efetuar os pagamentos, espero concluir em dezembro? Ou posso dar um prazo anterior?
RESPOSTA: Deve fazer os pagamentos, conforme orçamento e cronograma, durante o prazo de execução, a qualquer
momento. Pelo contrário, não são autorizados pagamentos após o fim do prazo de execução.
43. No caso de uma proponente Pessoa Jurídica, executar serviços dentro do próprio projeto na qualidade de pessoa física,
como devemos proceder para o pagamento desses serviços prestados?
RESPOSTA: Emitindo uma Nota Fiscal na qualidade de pessoa física para a pessoa jurídica. No entanto, se a pessoa
física for sócia cotista, verifique com o profissional contábil.
44. As notas fiscais têm que ser na mesma data do pagamento? O pagamento pode ser posterior?
RESPOSTA: O pagamento pode ser na mesma data, ou posterior, nunca anterior à data de emissão
da nota fiscal.
45. Gastos com COVID: eu tenho gastos previstos na rubrica caixa de produção. Eu posso ter esse gasto para máscara,
álcool gel, etc?
RESPOSTA: Pode, desde que ele faça parte do seu orçamento.
46. Vamos gravar em locais remotos que podem não emitir notas fiscais. Eu gostaria de saber se temos teto para gastos
assim? Se o profissional vai almoçar em algum lugar, ele precisa justificar com cupons fiscais?
RESPOSTA: Pode utilizar a Diária ou Per Diems, mas terá que comprovar de alguma forma que esteve nesse lugar.
47. Não tenho rubrica "diária" no orçamento, e sim "alimentação" Serve?
RESPOSTA: SIM
48. Reembolso pode?
RESPOSTA: Sim.
49. No cupom fiscal tem que constar o meu CNPJ?
RESPOSTA: O cupom fiscal é o espelho da Nota Fiscal, portanto, são obrigatórias as mesmas informações.
50. Os pagamentos podem ser feitos no cartão de débito?
RESPOSTA: Sim, porém é obrigatória a apresentação do cupom fiscal ou nota fiscal de cada despesa.
51. Sobre um projeto que está sendo realizado em uma cidade e é contratado profissional de outra região ou cidade, a nota
fiscal que ela deve emitir deve ser emitida na cidade onde está sendo realizando o projeto ou na cidade onde ela reside?
RESPOSTA: Pode ser onde reside, mas o imposto vai ser pago onde está sendo filmado.
52. Sou proponente Pessoa Física. Como posso me remunerar pela função no projeto?
RESPOSTA: Não há possibilidade na legislação fiscal vigente de uma pessoa física pagar ela mesma na qualidade
também de pessoa física.
53. O meu projeto é de desenvolvimento, fiquei em dúvida com a questão do INSS, achei que os impostos ficavam
embutidos?
RESPOSTA: Quando se desenvolve um projeto, todos os custos deverão constar da planilha de custos, inclusive os
encargos sociais.

