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Cultura - PROMIFIC, o proponente deverá realizar a prestação de contas dentroo proponente deverá realizar a prestação de contas dentro
do prazo de 30 dias corridosdo prazo de 30 dias corridos, contados a partir do encerramento da execução do

De acordo com o Edital 018/2021, do Programa Municipal de Incnetivo Fiscal à
Cultura - PROMIFIC, o proponente deverá realizar a prestação de contas dentro

do prazo de 30 dias corridos, contados a partir do encerramento da execução do
projeto, conforme cronograma de atividades.

A P R E S E N T A Ç Ã O

Este Manual indicará todos os documentos a serem anexados à prestação de 
contas, bem como relembrará aos proponentes alguns itens primordiais no 

momento da produção do Relatório Final.

- Produzido pela Comissão Técnica do PROMIFIC.

- Baseado no Edital do PROMIFIC e nas informações prestadas nos SEIs 28883/2020 e 16629/2022,
pela Subcontroladoria de Contabilidade (vinculada à Controladoria Geral do Município), 

Procuradoria de Contas (vinculada à Procuradoria Geral do Município) e 
Coordenadoria de ISS (vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda).

- Aprovado pelo Conselho Municipal de Política Cultural na reunião ordinária nº 246, de 14 de março de 2022.



R E L A T Ó R I O

O relatório deverá:

- ser impresso colorido;

- ser encadernado em espiral;

- ser numerado em todas as folhas;

- ser rubricado em todas as folhas;

- conter as cópias das notas �scais
e RPAs coladas em papel sul�te,
quando estas forem impressas 

em formato diferente do A4;

- ser enviado em versão digital 
no formato PDF

ATENÇÃO

(    ) Capa contendo a palavra RELATÓRIO, a arte do projeto e as logomarcas do PROMIFIC e Prefeitura/SMC
(    ) Declaração de prestação de contas (conforme modelo)
(    ) Relatório de execução do objeto (conforme modelo)
(    ) Relatório de comunicação (conforme modelo)
(    ) Relatório fotográ�co e/ou videográ�co (conforme modelo)
(    ) Relatório �nanceiro (conforme modelo)
(    ) Cópia das notas �scais e RPAs
(    ) Cópia dos comprovantes de recolhimento de tributos
(    ) Documento de encerramento da conta bancária
(    ) Extratos de movimentação e rendimentos mês a mês da conta bancária desde sua abertura
(    ) Cópia do comprovante de transferência de saldo à conta bancária do Fundo (se for o caso)
(    ) Cópia da Declaração de Recebimento de Produtos Culturais expedida pela SMC (se for o caso)
(    ) Liberações dos órgãos competentes, relacionados no item 17.4 do edital (se for o caso)
(    ) Liberação do autor, em caso de produção literária/teatral (se for o caso)
(    ) Em caso de apresentações em escolas, instituições ou outros espaços fechados, declaração do
responsável do local com breve avaliação do projeto apresentado e quantidade de  público
(    ) 03 volumes do produto resultante do projeto ou 01 registro do objeto executado
(    ) CD ou pendrive contendo as imagens fotográ�cas e videográ�cas

O RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Cultura,
no Departamento de Cultura (aos cuidados da Comissão Técnica) contendo os seguintes itens,
NA ORDEM abaixo:

DICA: utilize a lista cima para marcar os itens que você for providenciando



P A G A M E N T O S

Qualquer pagamento só poderá ser realizado após a emissão de nota �scal ou RPA.
Os pagamentos deverão ser feitos, obrigatoriamente, através de transferência eletrônica,
cartão de débito ou PIX (conforme aprovado pelo CMPC na reunião extraordinária nº 245),

exclusivamente em benefício do fornecedor que emitira a nota �scal ou RPA.

É de responsabilidade do proponente o desconto e o recolhimento de todas as taxas
e tributos incidentes sobre a nota �scal ou RPA.

Na nota �scal ou RPA deverá constar:

- Serviço ou produto (conforme
descrito na planilha orçamentária)

- Dados completos do proponente 

-Nome do projeto seguido do número
de identi�cação no PROMIFIC



Entende-se por dados completos do
proponente as seguintes informações:

I - Pessoa física: nome completo do
proponente, CPF e endereço completo;

II - Pessoa jurídica: razão social, CNPJ,
endereço completo e inscrição municipal
e estadual, se houver.

Sugerimos a contratação de um  de sua con�ança para garantir a emissão correta de todas as notascontador
�scais e RPAs, para que você não tenha problemas futuros relacionados à contabilidade de seu projeto!

DICADICADICA



R P A P J  P F
O modelo RPA deve ser emitido pela fonte pagadora pessoa jurídica que contratou os serviços do  pro�ssional autônomo

que não possui empresa ou MEI (como artistas, assessor de imprensa, fotógrafo, técnicos, revisor, editor etc.). 
Sendo assim, , além de destacá-los é o contratante quem deve reter e recolher os tributos devidos

detalhadamente no RPA, exceto para contratante pessoa jurídica MEI.

INSS
Contribuição Previdenciária

Para calcular o INSS devido é preciso

considerar a seguinte tabela de faixas

de recebimento e alíquotas vigentes

no país desde fevereiro de 2022:

11%

para recebimentos até R$1.212,00

20%

para recebimentos entre

R$1.212,00 e R$7.087,22

IRRF
Imposto de Renda Retido na Fonte

Até R$1.903,98
, dedução isenta0%

R$1.903,99 até R$2.826,65
, dedução de R$142,807,5%

R$2.826,66 até R$3.571,05
, dedução de R$354,8015%

R$3.751,06 até R$4.664,68
 dedução de R$636,1322,5%

Acima de R$4.664,68
, dedução de R$869,36 27,5%

ISS
Imposto Sobre Serviços

A dedução vai de , conforme a Lista2% a 5%
de Serviços anexa à Lei nº 7.500/2004, que

pode ser acessada pelo link:
www.bit.ly/3cR7q2R

O recolhimento do ISS é dispensado quando:
- O valor do tributo a ser recolhido for inferior a 

1 VR  (1VR = R$100,00);
- O prestador de serviço possuir alvará de autônomo. 

Uma cópia do alvará deverá ser anexada 
à prestação de contas.

Perguntas e respostas sobre o ISS:
www.pontagrossa.pr.gov.br/issqnperguntas

Dúvidas sobre o ISS:
(42) 3220-1000 - ramais 1267 ou 1464

Os impostos são:Os impostos são:Os impostos são:

Fonte pagadora MEI ao contratar pessoa física não retém INSS, IRRF e ISSMEI ao contratar pessoa física não retém INSS, IRRF e ISS.Fonte pagadora MEI ao contratar pessoa física não retém INSS, IRRF e ISS.



R P A P F  P F

O modelo RPA deve ser emitido pela fonte pagadora pessoa física que contratou os serviços do 
pro�ssional autônomo que não possui empresa ou MEI (como artistas, assessor de imprensa, 
fotógrafo, técnicos, revisor, editor etc.). O contratante PF deve reter e recolher o percentual 

referente ao Imposto Sobre Serviços e destacá-lo no RPA ao contratar prestador de serviço PF.

ISS
Imposto Sobre Serviços

A dedução vai de , conforme a Lista2% a 5%
de Serviços anexa à Lei nº 7.500/2004, que

pode ser acessada pelo link:
www.bit.ly/3cR7q2R

Perguntas e respostas sobre o ISS:
www.pontagrossa.pr.gov.br/issqnperguntas

Dúvidas sobre o ISS:
(42) 3220-1000 - ramais 1267 ou 1464

ATENÇÃO
O recolhimento do ISS é dispensado quando:

- O valor do tributo a ser recolhido for inferior a 1 VR  (1VR = R$100,00)

- O prestador de serviço possuir alvará de autônomo. Uma cópia do alvará deverá ser anexada à prestação de contas.



R E C U R S O S

O proponente deve atentar-se que não poderão ser custeadas as despesas descritas no item 4.4 do edital.

Os recursos captados e não utilizados (bem como sua aplicação) deverão ser transferidos para a conta 
bancária do Fundo Municipal de Cultura, no prazo máximo de 30 dias corridos contados a partir

da conclusão da execução do projeto ou mediante a expiração do prazo de captação. 

A transferência deve ser feita por meio de depósito identi�cado ou 
PIX (conforme aprovado pelo CMPC na reunião extraordinária nº 245),

Banco do Brasil
Agência: 0030-2

Conta corrente: 123008-5

Fundo Municipal de Cultura
CNPJ: 76.175.884/0001-87

Chave PIX: fundoculturacmpc@gmail.com



+ I N F O R M A Ç Õ E S

Os projetos de edição de livro, CD e DVD deverão obrigatoriamente realizar a 
entrega de 10% da tiragem à SMC, que fará uso e distribuição gratuita a seu 
critério. A entrega deverá ocorrer no Departamento de Cultura, logo após seu 
lançamento público. A Comissão Técnica entregará ao proponente uma 
Declaração de Entrega de Produtos Culturais.

É de responsabilidade do proponente a obtenção das liberações necessárias 
junto aos órgãos competentes, como Sindicato dos Artistas e Técnicos em 
Espetáculos e Diversões (SATED), Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná 
(SIAPAR), Associação de Vídeo e Cinema do Paraná (AVEC), Sociedade Brasileira 
de Autores Teatrais (SBAT), Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
(ECAD), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), Fundação Nacional do  Índio 
(FUNAI), Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS), Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria Cinematográ�ca e do Audiovisual (SINDCINE) e  
outros órgãos; assim como autorização(ões) do(s) autor(es) e outros, conforme 
especi�cidade do projeto, apresentando a documentação comprobatória 
junto  com o relatório de prestação de contas do projeto.

!

O Relatório de Prestação de
Contas será analisado pela

Comissão Técnica e pelo
Conselho Municipal de Política
Cultural em até 120 dias. Estes

órgãos poderão, a qualquer
momento, solicitar mais

informações ao proponente.

Caso encontre algo fora das
normas estabelecidas, o

proponente poderá sofrer as
penalidades previstas na

cláusula oitava do Termo de
Cooperação Cultural e 

Financeira.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail fmcpg@hotmail.com
ou pelo telefone (42) 3220-1000 - ramal 2087
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