COMUNICADOS DA COA/2020 - ENVIADOS EM 2022
A COAEA/2020 INFORMA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que
foram enviados comunicados via e-mail e que o conteúdo se encontra, na
íntegra, a seguir:
COMUNICADO UM – ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL
COMUNICADO DOIS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
CONTRATUAL
COMUNICADO TRÊS – ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMUNICADO QUATRO – ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO &
outros assuntos (atualizado em 13.7.22)
COMUNICADO CINCO – ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA
COMUNICADO SEIS – DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
COMUNICADO SETE – COMPROVANTE DE CONTRAPARTIDA SOCIAL
COMUNICADO OITO – PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM PERÍODO
ELEITORAL
REENVIO DO COMUNICADO QUATRO, ACRESCIDO DE OUTROS
ASSUNTOS
COMUNICADO NOVE – MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA

COMUNICADO UM – ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que:
Qualquer solicitação de alteração daquilo que foi aprovado e contratado com a
FCC (prorrogação de prazo, alteração de planilha orçamentária, mudança de
membros

da

equipe,

dentre

outros)

antecipadamente pela COAEA/2020.

deverá

ser

analisado

e

aprovado

Para solicitar alteração, o contratado deverá enviar ofício assinado para o e-mail
anderle2020@fcc.sc.gov.br, sob o ASSUNTO: (ESPECIFICAR ALTERAÇÃO) e com o
seguinte conteúdo, na ordem que segue:

•
•
•
•
•
•

Id inscrição do Projeto, Nome e CPF ou CNPJ
Título do Projeto
Edital (Artes, Artes Populares, Patrimônio), Prêmio (Dança, Circo, Museus, etc), Eixo
(Difusão, Pesquisa, Gestão), Módulo (I, II)
Objeto Contratado (resumo do projeto, exatamente como consta na inscrição)
Alteração solicitada
Justificativa da alteração

- Para alteração de cronograma, anexar cronograma aprovado e cronograma
proposto, deixando claro para qual data solicita a prorrogação;
- Para alteração de planilha orçamentária, anexar planilha aprovada e planilha
proposta, grifando os itens a serem alterados;
- Para alteração de membro da equipe, anexar carta de desistência do membro
desistente mais currículo/portfólio e carta de anuência do substituto.
O projeto deve ser executado nos municípios acordados, visto que a avaliação
dada pela CAS levou em consideração a pulverização do projeto pelo estado.
Caso seja necessária alguma substituição de município, a COA deve ser
consultada.
Vale lembrar que o contrato com a FCC tem início na data de recebimento dos
recursos na conta bancária.
Enviar ofício para o e-mail anderle2020@fcc.sc.gov.br e aguardar confirmação de
recebimento em até 10 dias úteis.
Obs.: Se este e-mail foi enviado a você por engano, favor nos informar.

Atenciosamente,
A Comissão

COMUNICADO

DOIS

–

PRORROGAÇÃO

DE

PRAZO

DE

VIGÊNCIA

CONTRATUAL
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que:
Para solicitar alteração de vigência do contrato, deverá enviar ofício assinado
para o e-mail anderle2020@fcc.sc.gov.br, sob o ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO e com o seguinte conteúdo, na ordem que segue:

• Id inscrição do Projeto, Nome e CPF ou CNPJ
• Título do Projeto
• Edital (Artes, Artes Populares, Patrimônio), Prêmio

(Dança, Circo, Museus,
etc), Eixo (Difusão, Pesquisa, Gestão), Módulo (I, II)
• Objeto Contratado (resumo do projeto, exatamente como consta na inscrição)
• Alteração solicitada (deixando claro para qual data solicita a prorrogação)
• Justificativa da alteração

É preciso atentar para os prazos de execução e conclusão dos projetos
contratados:
- Projeto contratado pelo Módulo I tem previsão de finalização para junho de
2022;
- Projeto contratado pelo Módulo II teve previsão de finalização em dezembro
de 2021.
OBS: Não cabe mais solicitação de prorrogação de prazo em projetos
contratados pelo Módulo II; pois aqueles que não requiseram prorrogação já
estão na etapa de elaboração de Relatório de Execução e Prestação de Contas,
cujo prazo de entrega é em até 60 dias após o encerramento do contrato.

Quanto à prorrogação de prazo para a entrega do Objeto contratado, o Edital é
claro em seu texto:
“O

Contratado

poderá

solicitar

prorrogação

de

vigência

do

Contrato, impreterivelmente, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência
do seu vencimento, desde que sua justificativa seja acolhida pela COA, visado
pela Procuradoria Jurídica e autoridade superior da FCC.”
Atenciosamente,
A Comissão

COMUNICADO TRÊS – ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que:
Para solicitar alteração de Planilha Orçamentária deverá enviar ofício assinado
para o e-mail anderle2020@fcc.sc.gov.br, sob o ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA
PLANILHA ecom o seguinte conteúdo, na ordem que segue:

•
•
•
•
•
•
•
•

Id inscrição do Projeto, Nome e CPF ou CNPJ
Título do Projeto
Edital (Artes, Artes Populares, Patrimônio), Prêmio (Dança, Circo, Museus, etc), Eixo
(Difusão, Pesquisa, Gestão), Módulo (I, II)
Objeto Contratado (resumo do projeto, exatamente como consta na inscrição)
Alteração solicitada
Planilha aprovada
Planilha proposta (grifando os itens a serem alterados)
Justificativa da alteração

Se houver rendimentos de aplicação dos recursos do projeto, os rendimentos
podem ser aplicados no objeto do projeto, desde que devidamente autorizados pela
COA, justificando e descrevendo o pedido de alteração. Este deve ser enviado
antes do término da execução do contrato e seguindo a ordem acima exposta.

Esses rendimentos também podem ser destinados ao custeio de tarifas
bancárias desde que devidamente aprovados mediante solicitação à COA.
Quanto à alterações da planilha orçamentária, o Edital estabelece o seguinte
regramento:
“A Planilha Orçamentária poderá ter, ao longo da execução do Projeto,
até 03 (três) readequações, desde que a nova planilha, e suas
justificativas correspondentes, seja encaminhada à COA que poderá
deferir, ou não, a solicitação.”
Atenciosamente,
A Comissão

COMUNICADO QUATRO – ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que:
Para o envio do Relatório de Execução, o endereço de e-mail
é anderle2020@fcc.sc.gov.br, sob o ASSUNTO: ENVIO DO RELATÓRIO. O
arquivo deve estar anexo à mensagem, com o seguinte conteúdo, na ordem que
segue, no corpo da mensagem:
Nome do Proponente
Título do Projeto
Edital (Artes, Artes Populares, Patrimônio), Prêmio (Dança, Circo, Museus, etc),
Eixo (Difusão, Pesquisa, Gestão), Módulo (I, II)
COMO ENVIAR
O arquivo deverá estar em PDF com, no máximo, 15MB de tamanho. Caso exceda
os 15MB, deverá ser dividido em múltiplos PDFs, cada um com, no máximo,
15MB. Quanto a fotos e vídeos, considerar instruções a seguir:
Fotos
Para enviar fotos, compilar e incluir as imagens principais de comprovação de
realização do objeto que devem estar dentro do seu relatório. Para envio de
imagens complementares, incluir o link, deixando-o disponível por no mínimo 12
meses após seu envio.
Vídeos
Para enviar vídeos, inclua os links no relatório, deixando-os disponíveis por no
mínimo 12 meses após seu envio.
[caso os links estejam protegidos por senha, enviar a senha]

Lembrete: “o não cumprimento da entrega do produto contratado, do Relatório de
Execução de Projeto e Contrapartidas previstas, nos prazos estabelecidos neste
Edital, implicará na devolução dos recursos financeiros acrescidos de medidas
judiciais cabíveis por parte da FCC, conforme especificado no Contrato”.
ITEM 6.2.2 DO EDITAL
Os proponentes com projetos cujo o Objeto resultou em CDs, DVDs, livros,
quaisquer publicações, produtos e outros materiais devem entregar no Setor de
Protocolo da FCC (endereçados à COA 2020) ou enviar via correios para a COA
Elisabete Anderle 2020, 5% (cinco por cento) da tiragem do material produzido,
conforme item 6.2.2 do edital.
MODELO DE RELATÓRIO
Verificar o Modelo de Relatório anexo a esta mensagem. O layout do relatório é
livre. Não é preciso usar a mesma formatação do modelo; entretanto, o relatório
deve conter todos os itens do modelo, na mesma sequência que ali está
apresentada.
CONTA BANCÁRIA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
De acordo com o item “r” do Contrato, o proponente deve “realizar o encerramento
da conta corrente e devolver recursos que porventura não tenham sido utilizados
durante a execução do Projeto, devendo tal comprovação constar no relatório”.
- Incluir o extrato bancário com a conta encerrada.
- Incluir a GRE - comprovante de recolhimento - PAGA, se for o caso.
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
nas aplicações financeiras, não aplicados no objeto pactuado, serão
devolvidos mediante Guia de Recolhimento do Estado – GRE.
As informações necessárias para a emissão da GRE deverão ser solicitadas junto à
GEAFI, através do e-mail do gerente nelsonleal@fcc.sc.gov.br.
RELATÓRIO JÁ ENVIADO?
Aqueles
que
já
enviaram o relatório e
receberam
confirmação
de
recebimento, desconsidar este e-mail.
Caso seu relatório tenha sido enviado diretamente via SGPe ou entregue no Setor
de Protocolo da FCC sem nos avisar, favor notificar a comissão neste e-mail.
Todo
relatório
DEVE
ser
endereço anderle2020@fcc.sc.gov.br.

enviado

via

e-mail para

o

Obs.: Após o envio do relatório, aguardar confirmação de recebimento em até
10 dias úteis. Caso não receba a confirmação, contate-nos novamente.

////// OUTROS ASSUNTOS
ALTERAÇÕES NO PROJETO
Projetos que tiveram alguma alteração devem incluir, no início do relatório, o
tópico “ALTERAÇÕES”, mencionar quais alterações foram realizadas, as
justificativas que foram apresentadas e inserir o print do e-mail com autorização da
COA.

Lembrete: “qualquer
uer modificação no Projeto selecionado, sem prévia aprovação por
escrito da COA, será considerada inadimplência de obrigações essenciais de
Contrato, sujeitando o Contratado às penalidades civis e criminais previstas em lei”.
lei
PRORROGAÇÃO - IMPORTANTE!
Em breve será publicado o edital do Prêmio Elisabete Anderle 2022 e os projetos do
Anderle 2021 já estão em execução; por isso, muito dificilmente esta COA irá
autorizar mais pedidos de prorrogação do edital de 2020. É essencial que os
proponentes se organizem
m e cumpram com os prazos contratados para não serem
prejudicados, pois uma das possíveis penalidades de atraso na entrega do relatório
é não poder participar do edital de 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - IMPORTANTE!
Conforme já mencionado em e-mails
e
s anteriores, ressaltamos a necessidade de os
senhores organizarem a documentação para Prestação de Contas e manterem sob
guarda - conforme já constava no texto do edital e no contrato assinado. Orientamos
que fiquem atentos caso a Gerência de Prestação de Contas e Contratos venha a
solicitar documentação.
PROPONENTES INADIMPLENTES
Aqueles que não cumpriram com o contrato assinado e não têm respondido aos
nossos avisos enviados individualmente, em breve receberão uma última notificação
da COA e terão seus casos encaminhados para a Gerência de Prestação de Contas
e Contratos para as medidas cabíveis.
-Atenciosamente,
A Comissão

COMUNICADO CINCO – ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
Com relação à Prestação de Contas Financeira, a Fundação Catarinense de Cultura
está em tratativas junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, órgão
responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial dos órgãos e entidades públicas do Estado, quanto à legalidade,
legitimidade e economicidade no sentido da não exigência da Prestação de Contas
Financeira para os Editais Anderle 2020.
Nas recentes tratativas, os técnicos do TCE têm o entendimento de que não haveria
a necessidade de exigência da apresentação da Prestação de Contas Financeira,
nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-14/2012;
N
ficando obrigatória
apenas a prestação da comprovação da realização do projeto através do
Relatório de Execução, conforme consta no edital do prêmio e no Comunicado
Quatro.
Sendo assim, o Relatório deve ser enviado dentro do prazo do contrato, sem a
obrigatoriedade do envio da Prestação de Contas Financeira.

Todavia, alertamos que não se trata, ainda, de um posicionamento oficial do
órgão fiscalizador.
Portanto, a COAEA/2020 orienta que, os contratados para os certames de 2020,
organizem suas Prestações de Contas e as guardem consigo, haja vista que, até
manifestação oficial do TCE, a COAEA/2020 não exigirá a apresentação da
Prestação e Contas Financeira; mas ressaltamos a necessidade de os senhores
manterem as mesmas organizadas e sob sua guarda - conforme já constava no
texto do edital.
Atenciosamente,
A Comissão
COMUNICADO SEIS – DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que:
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
nas aplicações financeiras, não aplicados no objeto pactuado, serão devolvidos.
O saldo não utilizado deverá ser devolvido mediante Guia de Recolhimento do
Estado – GRE.
O comprovante de recolhimento PAGO deve ser enviado no Relatório.

ATENÇÃO!

As informações necessárias para a emissão da GRE deverão ser solicitadas junto à
GEAFI, através do e-mail financeiro@fcc.sc.gov.br.
Atenciosamente,
A Comissão

COMUNICADO SETE – COMPROVANTE DE CONTRAPARTIDA SOCIAL
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
que:
Os contratados que precisam dispor de 5% (cinco por cento) da tiragem do
material produzido, conforme estabelece o item 6.2.2 do edital, podem enviar o
material, via correios ou similar, para a COA Elisabete Anderle 2020 no seguinte
endereço:
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600 - Agronômica - Florianópolis/SC - CEP 88025200

- O material pode ser entregue pessoalmente no Setor de Protocolo da FCC neste
mesmo endereço;
- O material deverá estar identificado com o seguinte conteúdo e na ordem que
segue:
Id inscrição do Projeto, Nome
Título do Projeto
Edital (Artes, Artes Populares, Patrimônio), Prêmio (Dança, Circo, Museus,
etc), Eixo (Difusão, Pesquisa, Gestão), Módulo (I, II)
O proponente deve guardar o comprovante de envio ou o protocolo de recebimento,
pois são documentos comprobatórios de entrega do material.
Sobre o prazo de cumprimento da Contrapartida, segue:
6.2.1. A Proponente deverá cumprir a Contrapartida ao longo da execução do
Projeto, no que couber, com os itens obrigatórios [...].
Sobre a comprovação de execução da Contrapartida, esta deve estar contida no
Relatório, como segue:
11.6. O Contratado deverá encaminhar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
corridos após o término da Vigência do Contrato, a Contrapartida obrigatória e o
Relatório de Execução do Projeto.
Não é preciso enviar 5% do material impresso de divulgação (flyers, cartazes e
similares), visto que a entrega está sendo 100% digital. No entanto, quando for o
caso, fotos deste material devem estar no relatório, incluindo foto de sua aplicação
no local de divulgação, conforme item 7 do ANEXO VII (modelo de relatório).
Obs.: Se você já entregou seu relatório, desconsidere este e-mail.
Atenciosamente,
A Comissão
COMUNICADO OITO – PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL
A Comissão de Organização e Acompanhamento (COA) COMUNICA a todos os
contemplados do Edital Anderle que:
De 02 de julho a 30 de outubro de 2022, período eleitoral, fica proibido o uso das
logomarcas do “Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura” e as demais que
seguem (FCC e Governo do Estado de Santa Catarina).
Como substituição, deve ser posto por extenso Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à
Cultura, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina em
todas as peças publicitárias, gráficas ou audiovisuais durante este período.
O modelo está disponível no link https://www.cultura.sc.gov.br/a-fcc/logos no campo “Para
uso em período eleitoral: Fundação Catarinense de Cultura”
Ressaltamos estar vedada, também, a publicidade institucional durante este período, ainda
que autorizada previamente aos três meses que antecedem a eleição, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência (TSE – Ac. nº 5.304 e Ac. nº 57).

Nos termos do § 1º, do art. 37, da Constituição Federal: “A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
A frase obrigatória passa
ssa a ser, neste período:
"Projeto selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura - Edição 2020,
executado com recursos do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense
de Cultura".

-Atenciosamente,
A Comissão

Boa noite,
Os proponentes que já entregaram seus relatórios/prestação de contas e receberam
nossa confirmação de recebimento devem desconsiderar este e-mail.
mail.
Estamos reenviando este comunicado devido aos e-mails
mails que temos recebido com
estes questionamentos, de proponentes que, talvez, não tenham lido
nossos comunicados.
////
REENVIO DO COMUNICADO QUATRO – ACRESCIDO DE OUTROS ASSUNTOS
A COAEA/2020 COMUNICA a todos os contemplados com Prêmios Anderle/2020
And
que:
Para o envio do Relatório de Execução, o endereço de e-mail
e
é anderle2020@fcc.sc.gov.br,
anderle2020@fcc.sc.gov.br sob o ASSUNTO: ENVIO DO
O RELATÓRIO. O
arquivo deve estar anexo à mensagem, com o seguinte conteúdo, na ordem que
segue, no corpo da mensagem:
Nome do Proponente
Título do Projeto
Edital (Artes, Artes Populares, Patrimônio), Prêmio (Dança, Circo, Museus, etc),
Eixo (Difusão, Pesquisa, Gestão),
Gest
Módulo (I, II)
COMO ENVIAR
O arquivo deverá estar em PDF com, no máximo, 15MB de tamanho. Caso exceda
os 15MB, deverá ser dividido em múltiplos PDFs, cada um com, no máximo,
15MB. Quanto a fotos e vídeos, considerar instruções a seguir:
Fotos
Para enviar fotos, compilar e incluir as imagens principais de comprovação de
realização do objeto que devem estar dentro do seu relatório. Para envio de

imagens complementares, incluir o link, deixando-o disponível por no mínimo 12
meses após seu envio.
Vídeos
Para enviar vídeos, inclua os links no relatório, deixando-os disponíveis por no
mínimo 12 meses após seu envio.
[caso os links estejam protegidos por senha, enviar a senha]
Lembrete: “o não cumprimento da entrega do produto contratado, do Relatório de
Execução de Projeto e Contrapartidas previstas, nos prazos estabelecidos neste
Edital, implicará na devolução dos recursos financeiros acrescidos de medidas
judiciais cabíveis por parte da FCC, conforme especificado no Contrato”.
ITEM 6.2.2 DO EDITAL
Os proponentes com projetos cujo o Objeto resultou em CDs, DVDs, livros,
quaisquer publicações, produtos e outros materiais devem entregar no Setor de
Protocolo da FCC (endereçados à COA 2020) ou enviar via correios para a COA
Elisabete Anderle 2020, 5% (cinco por cento) da tiragem do material produzido,
conforme item 6.2.2 do edital.
MODELO DE RELATÓRIO
Verificar o Modelo de Relatório anexo a esta mensagem. O layout do relatório é
livre. Não é preciso usar a mesma formatação do modelo; entretanto, o relatório
deve conter todos os itens do modelo, na mesma sequência que ali está
apresentada.
CONTA BANCÁRIA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
De acordo com o item “r” do Contrato, o proponente deve “realizar o encerramento
da conta corrente e devolver recursos que porventura não tenham sido utilizados
durante a execução do Projeto, devendo tal comprovação constar no relatório”.
- Incluir o extrato bancário com a conta encerrada.
- Incluir a GRE - comprovante de recolhimento - PAGO, se for o caso.
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
nas aplicações financeiras, não aplicados no objeto pactuado, serão
devolvidos mediante Guia de Recolhimento do Estado – GRE.
As informações necessárias para a emissão da GRE deverão ser solicitadas junto à
GEAFI, através do e-mail do gerente nelsonleal@fcc.sc.gov.br.
RELATÓRIO JÁ ENVIADO?
Aqueles
que
já
enviaram o relatório e
receberam
confirmação
de
recebimento, desconsidar este e-mail.
Caso seu relatório tenha sido enviado diretamente via SGPe ou entregue no Setor
de Protocolo da FCC sem nos avisar, favor notificar a comissão neste e-mail.
Todo
relatório
DEVE
ser
endereço anderle2020@fcc.sc.gov.br.

enviado

via

e-mail para

o

Obs.: Após o envio do relatório, aguardar confirmação de recebimento em até
10 dias úteis. Caso não receba a confirmação, contate-nos novamente.

////// OUTROS ASSUNTOS
ALTERAÇÕES NO PROJETO
Projetos que tiveram alguma alteração devem incluir, no início do relatório,
relatório o
tópico “ALTERAÇÕES”, mencionar quais alterações foram realizadas, as
justificativas que foram apresentadas e inserir o print do e-mail
e mail com autorização da
COA.
Lembrete: “qualquer
ualquer modificação no Projeto selecionado, sem prévia aprovação por
escrito da COA, será considerada inadimplência de obrigações essenciais de
Contrato, sujeitando o Contratado às penalidades civis e criminais previstas em lei”.
lei
PRORROGAÇÃO - IMPORTANTE!
Em breve será publicado o edital do Prêmio Elisabete Anderle 2022 e os projetos do
Anderle 2021 já estão em execução; por isso, muito dificilmente esta COA irá
autorizar mais pedidos de prorrogação do edital de 2020. É essencial que os
proponentes se organizem
izem e cumpram com os prazos contratados para não serem
prejudicados, pois uma das possíveis penalidades de atraso na entrega do relatório
é não poder participar do edital de 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - IMPORTANTE!
Conforme já mencionado em e-mails
e mails anteriores, ressaltamos a necessidade de os
senhores organizarem a documentação para Prestação de Contas e manterem sob
guarda - conforme já constava no texto do edital e no contrato assinado. Orientamos
que fiquem atentos caso a Gerência de Prestação
Prestação de Contas e Contratos venha a
solicitar documentação.
PROPONENTES INADIMPLENTES
Aqueles que não cumpriram com o contrato assinado e não têm respondido aos
nossos avisos enviados individualmente, em breve receberão uma última notificação
da COA e terão
o seus casos encaminhados para a Gerência de Prestação de Contas
e Contratos para as medidas cabíveis.
-Atenciosamente,
A Comissão

COMUNICADO NOVE – MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
Conforme informado em comunicados anteriores, principalmente no COMUNICADO CINCO,
a Fundação Catarinense de Cultura estava em tratativas com o Tribunal de Contas do Estado
(TCE), quanto à exigência do envio da Prestação de Contas Financeira, e aguardava o
posicionamento oficial do órgão sobre a não obrigatoriedade do envio da documentação
financeira juntamente com o Relatório.

Segundo consta no edital e no contrato assinado, é necessário que guarde consigo a
documentação, caso esta venha a ser solicitada.
Como não recebemos ofício do TCE, encaminhamos, em anexo, nosso Manual de Prestação
de Contas.
-- Você enviou a Prestação?
Muitos enviaram a Prestação completa, mesmo sabendo que a obrigatoriedade ainda não
estava confirmada. Portanto, ao ler o manual, se perceber que faltou algum documento,
você pode enviar um novo arquivo, incluso com a totalidade de documentos que você já
havia enviado. Entretanto, no assunto do seu e-mail escreva: REENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINANCEIRA.
Se a Prestação de Contas enviada por você está completa, apenas envie um e-mail
intitulado: PRESTAÇÃO COMPLETA, assim sua documentação será analisada como está.
A Gerência de Prestação de Contas e Contratos irá analisar os documentos e entrará em
contato, caso necessário.
-- Você não enviou a Prestação?
Siga as orientações do Manual e envie para este e-mail, sob o assunto: ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA.
É importante que você envie o e-mail com o TÍTULO DO ASSUNTO correto.
-- NÚMERO DO PROCESSO NO SGPe
Para a edição de 2020, não é necessário enviar esta informação.
-- PRAZO
Se você já entregou seu Relatório, você tem o prazo de 60 dias corridos, a partir da data de
hoje, para enviar ou reenviar sua Prestação de Contas.
Caso você esteja em execução do projeto ou período de elaboração do relatório, respeite o
prazo dado a você de acordo com o seu caso, e envie a Prestação de Contas na mesma data
do Relatório, entretanto em PDFs separados, sob o assunto: ENVIO DO RELATÓRIO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Se seu prazo se encerra nos próximos 20 dias, contate-nos para
revermos seu prazo para Prestação de Contas.

Atenção!
Estamos enviando e-mails indicando "aprovação" ou "diligências" apenas quanto ao
Relatório de Execução do Projeto. Após ter seu relatório aprovado, dá-se início à análise da
Prestação de Contas Financeira.
Seu contrato se dará por cumprido e encerrado, quando você receber um e-mail
comunicando que seu Relatório de Execução do Projeto, Contrapartida (quando for o caso)
e Prestação de Contas Financeira foram aprovados.

Dúvidas específicas sobre Prestação
anderlefinanceiro@fcc.sc.gov.
anderlefinanceiro@fcc.sc.gov.br.
-Atenciosamente,
A Comissão
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