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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Nº 14.017 (Lei Aldir Blanc), foi operacionalizada, no município de 

Ipixuna do Pará no ano de 2021 através da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Turismo e Lazer - SECTEL, juntamente com o Comitê 

Emergencial Cultural, instituído pelo Decreto Municipal n° 161/2021. 

A LAB possui três incisos, entretanto, no ano de 2021, o município irá 

fazer os repasses do recurso apenas por meio do Inciso III. 

O Inciso III é composto por um edital de premiação, de n° 001/2021, 

que irá premiar proponentes e representantes de diferentes segmentos, 

como música, dança, circo, teatro, performance, fotografia, literatura, 

culturas populares e tradicionais, artes visuais e digitais, pesquisas 

artístico-culturais, audiovisual, cultura alimentar e gastronomia, produção 

cultural, mostras e festivais, pontos de cultura, museus, centros de 

memória e bibliotecas comunitárias, arte urbana, história em quadrinhos, 

coletivos e espaços culturais, entre outros. 

EXECUÇÃO 

 
Todas as ações de execução devem obedecer às dotações 

orçamentárias referentes à Lei Nº 14.017/2020, que são, 

EXCLUSIVAMENTE, de custeio. As DESPESAS DE CUSTEIO são aquelas 

relacionadas à manutenção das atividades de uma determinada 

organização ou bens de consumo. 



Como, por exemplo: 
 

 despesas com pessoal; 

 manutenção de equipamentos; 

 despesas com água, energia elétrica e meios de comunicação 

como telefone e internet; 

 serviços de terceiros (profissionais da construção civil, advogado, 

contador, costureira, preparador vocal, preparador corporal, arte 

educador, etc); 

 material de escritório e escolar; 

 tonner e cartucho para impressora; 

 locação de equipamentos de informática (como computadores e 

impressoras); 

 locação de equipamentos de áudio, vídeo e foto; 

 manutenção hidráulica e elétrica; 

 pequenos reparos/reformas; 

 material de limpeza; 

 locação (de espaço, frete, etc); 

 custos com cartório; 

 curso de formação e qualificação profissional; 

 restauração de livros; 

 prestação de serviço na área de comunicação; 

 requalificação da estrutura de informática (melhoria de plano de 

internet, por exemplo); 

 material elétrico e de iluminação; 



 embalagens; 

 material de copa/cozinha; 

 gêneros alimentícios; 

 combustíveis; 

 ferramentas essenciais para a atividade de trabalho e aprovadas 

no plano de trabalho (alicate, broca, caixa para ferramentas, 

chaves em geral, enxada, espátulas, martelo, pá, picareta, 

serrote, tesoura de podar, trena e afins); 

 Serviços gráficos (confecção de impressos em geral, encadernação 

de livros jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, 

folder e afins); 

 material de construção; 

 material de reposição para instrumentos musicais e 

reforma/manutenção; 

 material para áudio, vídeo e foto (álbuns para retratos, alto- 

falantes, antenas internas, filmes virgens, fitas virgens de áudio e 

vídeo, lâmpadas especiais, molduras, pen drive e afins); 

 reforma de mobiliário; 

 matérias-primas, roupas, alegorias e outros insumos 

fundamentais para execução e a continuidade das culturas 

populares e tradicionais; 

 transporte para participação de grupos em ações que viabilizem a 

transmissão de saberes e a promoção do patrimônio cultural; 

 outros que integrem os campos do consumo e da manutenção 



 
 

 
 
 

CASO O USO DO RECURSO NÃO SIGA AS ORIENTAÇÕES DA 

SECTEL E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, O VALOR DEVERÁ SER 

DEVOLVIDO COM A CORREÇÃO DEVIDA E APLICAM-SE AS SANÇÕES 

PREVISTAS EM LEI. 

 
 

As despesas de capital NÃO SÃO PERMITIDAS pelas dotações 

orçamentárias, a saber: 

 eletrodomésticos; 

 computadores e impressoras; 

 aquisição ou instalação de mobiliário; 

 construção, ampliação e compra de imóvel; 

 veículos; 

 compra de livros; 

 aparelhos e equipamentos de comunicação (antena parabólica, 

aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, 

detector de chamadas telefônicas, interfone, PABX, rádio receptor 

e afins); 

 compra de instrumentos musicais e artísticos; 

 equipamentos para áudio, vídeo e foto (amplificador de som, 

caixa acústica, data-show, equalizador de som, filmadora, flash 

eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, 



A 

microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, 

rebobinadora, sintonizador de som, tanques para revelação de 

filmes, televisor, tela para projeção e afins); 

 e outros que se configuram como bens permanentes/duráveis. 
 
 

 

 A SECTEL NÃO IRÁ EXIGIR COMPROVAÇÃO DOS GASTOS FEITOS 

PELOS BENEFICIÁRIOS (COMO CONTRATOS NOTAS FISCAIS E AFINS). 

PORÉM RESSALTA-SE A OBRIGAÇÃO DO BENEFICIÁRIO MANTER EM 

SEU DOMÍNIO TODAS AS COMPROVAÇÕES DE GASTOS, PELOS 

PRÓXIMOS 10 ANOS, POR CONTA DE UMA EVENTUAL FISCALIZAÇÃO. 

 

 
 

 

CONTRAPARTIDA 

 

Os premiados deverão realizar OBRIGATORIAMENTE a 

Contrapartida Social, com data limite até o dia 31 de janeiro de 2022. 

A contrapartida Social é a cumprimento de um projeto, evento, ou ação 

a ser realizada pelo proponente ou grupo, dentro do segmento ao qual 

foi premiado. 

 



ATENÇÃO: A CONTRAPARTIDA DEVE SER REALIZADA EM LOCAIS 

PERIFÉRICOS OU ESPAÇÕES PÚBLICOS. DEVE SER DIRECIONADA A 

POPULAÇÃO CARENTE E NÃO PODE SER COBRADA QUALQUER TAXA. 

 
 

O proponente ou grupo deve informar antecipadamente a SECTEL a 

data da ação, preferivelmente por meio de e-mail ou oficio; A ação 

também deve ser registrada em vídeo e posteriormente enviado à SECTEL. 

A SECTEL orienta que cada beneficiário anexe as logomarcas nos 

materiais de divulgação e canais de comunicação, redes sociais e 

plataformas em que a proposta for divulgada, de acordo com o a Errata 

1. Item 12.8, e anexo VIII do Edital n° 001/2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOGOMARCAS DE EMPRESAS OU QUAISQUER OUTROS 

FINANCIADORES ALÉM DAQUELAS DESCRITAS ACIMA, DEVERÃO 

SER ANEXADAS NA PARTE DE “APOIO”. 

 O BENEFICIÁRIO É EXCLUSIVAMENTE E TOTALMENTE 

RESPONSÁVEL PELA CORRETA APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS, 

CONFORME ORIENTAÇÃO ACIMA. 

 
  



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Em Ipixuna do Pará, a prestação de contas feita pelos beneficiários do 

Inciso III, da Lei Aldir Blanc deverá ser realizada por meio do Relatório de 

execução da contrapartida, disponível como anexo no edital n° 

001/2021. 

 

  



O relatório deverá conter registros fotográficos, vídeos e links para 

acesso. E deve ser enviado via e-mail para o endereço 

aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com. 

 
 

 

ATENÇÃO: O E-MAIL DEVE ESTAR INTITULADO COMO 

“CONTRAPARTIDA (NOME DO PROPONENTE OU GRUPO)” . 

 
 

Para que a prestação de contas seja aprovada, ela deve ser 

apresentada de maneira completa e no formato indicado, dentro do 

prazo divulgado (Até 30 dias após a execução da contrapartida). 

 
 

 

ATENÇÃO: O RELATÓRIO DEVE ESTAR ASSINADO PELO 

PROPONENTE OU REPRESENTANTE DO GRUPO. 

mailto:aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTE MANUAL PROPÕE ORIENTAÇÕES DE SUPORTE À EXECUÇÃO E 

À PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES A LAB EM IPIXUNA DO PARÁ, 

DE CONTEÚDO ORIENTATIVO, NÃO ASSUME CARÁTER NORMATIVO 

E NÃO CRIA DIREITOS OU GARANTIAS, NEM SUPRE OU SUBSTITUI AS 

LEIS ESPECÍFICAS ATINENTES À MATÉRIA OU QUALQUER OUTRA 

NORMA APLICÁVEL AO ÓRGÃO OU ENTIDADE. 

TANTO A EXECUÇÃO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÃO 

REGIDAS POR TODA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E, AINDA, PELAS QUE 

A COMPLETAREM, AINDA QUE NÃO TRANSCRITAS NESTE 

DOCUMENTO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


