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A oficina “Orçamento e Prestação de Contas” visa apresentar os principais pontos 
a serem observados desde a elaboração do orçamento até a produção de relatórios e 
prestação de contas final. De forma prática, serão apresentados modelos de planilhas, 
formulários, relatórios, e as principais atualizações e regulamentações vigentes.

EMENTA

•	 Informar aos beneficiários de projetos apoiados pelo Fundo de Apoio à Cultura 
do DF, sobre os procedimentos e normas necessários para o cumprimento do 
contrato;

•	 Esclarecer sobre a correta utilização dos recursos financeiros do projeto apoia-
do por meio de normas e procedimentos de acordo com o Decreto 34.785-
2013 Após alterações do decreto 36.629-15.

OBJETIVO

A oficina tem como objetivo apresentar aos participantes as principais documentos 
exigidos para prestação de contas de um projeto cultural financiado com recursos 
públicos. Além de dicas gerais para elaboração do orçamento para o projeto cultural.

Como proposta de exercício prático, os participantes serão chamados a apresentar 
seus projetos culturais (ou elaborar especificamente para o exercício) e, a partir do que 
foi tratado na oficina, praticar a elaboração do orçamento, em conformidade com o 
tipo de financiamento cultural escolhido (edital, ou lei de incentivo).  A oficina finaliza 
com uma avaliação da sua realização.

APRESENTAÇÃO
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1. Orçamento

Anotações

O Orçamento lista todos os custos de um projeto. É o documento que 
apresenta o cálculo prévio das despesas necessárias para se realizar a 
ação cultural proposta. 

Para iniciar o seu orçamento, liste todas as ferramentas necessárias para se 
desenvolver o projeto. Neste caso, vamos enter por ferramentas: 

1. Todos os utensílios de trabalho (materiais, acessórios, serviços, etc.)
2. O ambiente propício para realização das atividades (local de ensaio, local 
de execução, outros...) e, 
3. Os profissionais adequados para cada atividade (sua ficha técnica ou 
artística). 

Não se preocupe com o tamanho da lista e seja o mais completo 
possível. Afinal, ainda não estamos falando de dinheiro e sim de 
desenvolvimento de orçamento. 
Ao finalizar, é hora de transformar cada item em um recurso numérico, em um valor. 

E em seguida subdividir o orçamento em quatro grandes blocos:
– Pré-produção
– Produção
– Divulgação
– Custos administrativos

A maior parte dos modelos de orçamento em leis e editais segue este modelo de 
blocos, salvo exceções. Isso facilita ainda mais sua organização. Para quem deseja pleitear 
financiamento junto ao FAC DF ou LIC DF, ambos possuem modelos de planilha próprios 
disponibilizados no site da Secretaria de Cultura do DF - www.cultura.df.gov.br.

 
PRINCIPAIS DÚVIDAS - ORÇAMENTOS // FAC DF

1 - Preciso anexar três orçamentos para cada item?
Quando for utilizada como referência a Tabela FGV/Minc ou Editais de Credenciamento 

do Siscult não é necessário apresentar os três orçamentos. Quando a referência for Nota 
Fiscal de Serviços prestados, Recibo de Pagamento à Autônomo – RPA ou Valor praticado 
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Anotações

no mercado local, devem ser apresentados pelo menos 3 (três) documentos de prestações 
de serviços realizados  nos últimos 2 (dois) anos. A planilha orçamentária modelo (Anexo 
IV do edital FAC DF) apresenta um campo para justificativa de cada preço, onde você deve 
explicar como chegou ao valor apresentado.

2 - Para que serve o campo “justificativa para o valor solicitado” na planilha 
orçamentária?

O campo “justificativa para o valor solicitado” serve para você explicar de onde 
tirou esse valor (orçamento na internet, tabela de referência, etc). Você pode justificar 
escrevendo, por exemplo, “Tabela FGV”, “SISCULT”, “orçamentos”.

3 - O que eu devo escrever no campo “Descrição” da planilha orçamentária?
Descreva o que você está contratando, serviço, equipamento ou a mão-de-obra. Ex.: 

aluguel de projetor, amplificador, coordenador geral, bailarinos, papel ofício, tecido, 
costureira, etc. Justifique a necessidade do item para o projeto: por exemplo, “projetor para 
realização das oficinas de formação”, “papel para impressão de convites”, “tecido para 
confecção de figurinos”. Caso o item esteja presente na tabela de referência de preços, use 
a descrição constante na tabela.

4 - Onde encontro a Tabela da FGV?
						•		Tabela	Serviços	MinC/FGV	

  (http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Tabela_de_Precos_Servicos_2.pdf)

•			Tabela	Mão	de	Obra	MinC/FGV
(http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Tabela_de_Precos_Mao_de_Obra_2.pdf)

5 - Como eu calculo a correção da tabela da FGV pelo IPCA?
Você precisa acrescentar a porcentagem referente ao IPCA de atualização do ano da 

última Tabela FGV para o ano corrente.

6 - Onde encontro as Tabelas do SISCULT?
•			Tabelas	de	Remuneração	do	SISCULT

7 - Se os itens do meu projeto não constam na Tabela da FGV, o que eu devo 
fazer?

Você pode usar outras referências, inclusive orçamentos impressos e/ou digitais.
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2. Prestação de Contas

A boa gestão de um projeto incentivado é garantida com uma 
prestação de contas bem realizada. O proponente precisa se antecipar, 
planejando e executando o projeto de forma a garantir a lisura, a 

transparência e a legalidade na condução de recursos regulados pelo Poder Público.
Para esta oficina, estudaremos as exigências de prestação de contas para projetos 

financiados pelo Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF. O processo de produção de 
relatórios e documentação objeto vale para todos os tipos de prestação de contas. 

2.1 - Prestando contas com o FAC/DF

O financiamento à projetos culturais por meio do Fundo de Apoio à Cultura - 
FAC/Df é regulamentado pelo Decreto 36.629/2015. As exigências para prestação 
de contas, consta no Capítulo I.

CAPÍTULO I  - DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Art. 79. Somente estará apto a receber os recursos do FAC o beneficiário que:
I - estiver em situação de adimplência perante o Distrito Federal e a União;
II - possuir as prestações de contas de benefícios anteriormente recebidos do Fundo de 
Apoio à Cultura devidamente aprovadas pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal 
e pelo Conselho de Administração do FAC;
III - não houver sido sancionado com aplicação de multa por inexecução parcial ou 
integral do objeto de contratos anteriores vinculados ao FAC, no mesmo exercício 
financeiro ou no exercício anterior;
IV - não possuir convênio ou outro apoio com o mesmo objeto junto à Secretaria de 
Estado de Cultura.

Art. 80. O proponente será notificado para comprovar, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, o atendimento aos requisitos descritos no artigo anterior, sob pena de decair 
do direito de celebrar o contrato de concessão de apoio financeiro.

Art. 81. Após a assinatura do ajuste e a liberação dos recursos, o beneficiário deverá zelar 

Anotações
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por sua correta aplicação no projeto apoiado, observando o cronograma de execução 
físico-financeiro apresentado previamente aprovado.

§ 1° Os pagamentos deverão ser realizados pelo beneficiário à conta da realização 
do projeto serão feitos, preferencialmente, mediante cheque nominal ao credor Os 
pagamentos deverão ser realizados preferencialmente mediante cheque nominal ao 
credor, podendo ser realizado por meio de de transferência eletrônica, TED, DOC.
§ 2° Nos casos de despesas de pequeno vulto, assim consideradas aquelas até o 
limite de R$100,00 (cem reais), o beneficiário poderá sacar o dinheiro para pagá-
las, mediante comprovação das despesas O beneficiário poderá sacar até o limite 
de R$ 100,00 (cem reais) mensais para o pagamento de despesas de pequeno 
valor, previstas na planilha orçamentária, devendo comprovar a realização do custo 
conforme as regras de prestação de contas.

Art. 82. Enquanto não empregados na consecução do objeto do contrato ajuste, os recursos 
transferidos pelo Fundo de Apoio à Cultura poderão ser aplicados:

I - em caderneta de poupança;
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver 
prevista para prazo superior a 1 (um) mês.
Parágrafo único. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 
aplicados no objeto do contrato poderão ser utilizados desde que sejam aplicados 
no objeto do ajuste, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos originalmente transferidos, após autorização do CAFAC.

Integram a prestação de contas:

•	 Relatórios quadrimestrais e final, elaborado pelo proponente do projeto ou seu 
gestor administrativo financeiro, informando as fases e etapas desenvolvidas no 
projeto;

•	 Originais das notas fiscais, recibos de pagamento a autônomos acompanhados de 
cópia de identidade e CPF do prestador do serviço, guias de recolhimentos e outros 
documentos comprobatórios de despesas;

•	 Conciliação bancária;
•	 Comprovante de recolhimento de saldo em conta corrente, à conta do FAC, no 

prazo de 45 dias do fim da vigência do contrato;
•	 Devolução dos cheques não utilizados, devidamente cancelados ou inutilizados;
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Anotações

•	Prova de recolhimento dos impostos devidos;
•	Comprovação da realização do projeto;
•	Comprovação da realização das contrapartidas pactuadas;
•	Comprovação dos rendimentos aferidos com a aplicação financeira 
dos recursos recebidos do FAC, se for o caso;

•	Outros documentos pertinentes à execução do projeto, tais como releases, 
reportagens, fotos, folders, catálogos, cartazes, panfletos e filipetas.

ATENÇÃO!

Ao receber a nota fiscal, o Proponente deverá observar se:

•	Foi emitida em nome da Organização/Beneficiário;
•	Está datada; 
•	O material ou serviço está especificado, conforme as discriminações da planilha 

orçamentária apresentada no plano de trabalho original; 
•	 O valor confere – unitário e total; 
•	 Foi emitida em no mínimo 2 (duas) vias e dentro do prazo de validade para emissão. 

Caso esteja vencida, exigir da contratada a troca do documento ou o carimbo de 
prorrogação da nota com autorização da Secretaria de Fazenda; 

•	 Não há rasuras ou erros nos dados da nota fiscal/fatura; caso contrário, exigir a 
troca do documento.

•	 Informações necessárias no Recibo de Pagamento à Autônomo (RPA):
 

Impostos

•	 Impostos da União: Imposto de renda, pessoa física, DARF, > limite de isenção, IR 
> R$ 10,00, código da receita: 0190. 

•	 Impostos do Distrito Federal: (ISS) Imposto sobre serviços, em nome do prestador 
de serviços, DAR, código 1708, recolhido até o 20º dia do mês subsequente ao da 
prestação do serviço

•	 INSS: Previdência Social para contribuintes individuais, facultativos, empregados 
domésticos e segurados especiais, que deverá ser realizado até o dia 15 do mês 
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Observações
1. Os pagamentos realizados pelo beneficiário à conta da realização do projeto 

serão feitos mediante cheque nominal ao credor (recomendação FAC), o Ministério 
Público recomenda transferência bancária.

2. Despesas de pequeno vulto (até o limite de R$ 100,00), o beneficiário poderá 
sacar o dinheiro para pagá-las, mediante comprovação das despesas. 

3. Enquanto não empregados na consecução do objeto do contrato, os recursos 
poderão ser aplicados em caderneta de poupança do BRB ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista para 
prazo inferior a um mês. 

4. Os rendimentos das aplicações serão obrigatoriamente aplicados no objeto do 
contrato, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos originalmente transferidos.

5. Despesas realizadas fora do prazo de vigência contratual estarão sujeitas à 
devolução dos recursos, conforme Decisão Ordinária do TCDF nº 2205/2002. 

6. Os pagamentos e as despesas deverão ser casados, para cada gasto deverá ser 
emitido um cheque correspondente, nominal ao credor.

7. Os documentos fiscais ou equivalentes irregulares poderão ser glosados 
(impugnadas as despesas), conforme Instrução Normativa nº 01 de 22/12/2005 
– Corregedoria-Geral do Distrito Federal. 

Relatórios

Os relatórios quadrimestrais parciais e o relatório final deverão ser acompanhados de 
documentos e registros das etapas de realização do projeto, tais como fotografias, vídeos 
e materiais de imprensa, e conter, no mínimo, os seguintes dados sobre o projeto: 

•	 A descrição do evento;
•	 Histórico e sua repercussão; 
•	 O público atingido;
•	 O resultado obtido e/ou a se obter;
•	 Planilha financeira (Conciliação bancária);
•	 Extratos bancários;
•	 Notas Fiscais, recibo de pagamentos de impostos, comprovantes de identificação.

Anotações
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Anotações

Cabe ao beneficiário: 

•	Elaborar relatório final de do projeto, o qual deverá ser encaminhado 
ao FAC no com a prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo 
de Apoio à Cultura, e deverá ser apresentado pelo beneficiário no prazo 

de até 45 dias, contados do término de vigência do contrato.
•	 A correta aplicação dos recursos orçamentários;
•	 A eficiência e eficácia nas contratações;
•	 A elevação do nível de qualidade dos fornecedores/prestadores de serviços, pelo 

cumprimento das cláusulas dos respectivos contratos.

No caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência do contrato, deverá 
ser apresentada prestação de contas parcial. O pedido é dirigido ao CAFAC com 
antecedência mínima de 45 dias.

A prestação de contas de projetos apoiados financeiramente pelo Fundo de Apoio 
à Cultura será analisada pelos seguintes órgãos e na seguinte ordem:
•	 Conselho de Cultura do Distrito Federal, sobre o cumprimento do objeto do 

contrato das contrapartidas pactuadas;
•	 Conselho de Administração do FAC, sobre as contas apresentadas;
•	 Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, sobre o acatamento das 

decisões do Conselho de Cultura do DF e do Conselho de Administração do FAC.

Principais problemas encontrados (diagnóstico)
•	 Inadequação dos gastos do projeto com relação ao plano de trabalho apresenta-

do, sem a devida anuência prévia do CAFAC (Art. 92 e Art. 93); 
•	 Mudanças no cumprimento do objeto do projeto (e contrapartidas pactuadas), 

sem a devida anuência prévia do Conselho de Cultura (Objeto) e do Núcleo de 
Contrapartidas (Contrapartidas)

•	 Inobservância ou erro no recolhimento dos impostos (ISS, INSS, IR) dos prestado-
res de serviço autônomos;

•	 Pagamentos para pessoas jurídicas (Empresas/MEI) e pessoas físicas (Autôno-
mos) de forma não permitida, seja por meio de notas fiscais “genéricas”, ou por 
meio de notas fiscais de produtoras para pagamentos de autônomos.
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