
 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO SOBRE A LEI ALDIR BLANC 

 Partindodo Mapeamento Cultural realizado entre 24/07 à 31/08 do corrente ano,através 
dos formulários publicados no site da prefeitura, tivemos atraso no processo devido aos diversos 
questionamentos sobre Fundo Municipal de Cultura e outras exigências feitos por alguns 
conselheiros da sociedade civil, com sugestões que não foram aprovadas após “Estudos de 
Impacto Financeiros ao Orçamento Municipal”, exigidos pela Procuradoria Geral do Município. 

Realizadasreuniões on-line, via plataforma Zoom, quando houve a eleição dos 
Conselheiros da Sociedade Civil para compor a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS 
CADASTROS.Foram feitas várias orientações sobre o processo de entrega de documentos para 
inscrição de organizações culturais selecionadas para receberem o beneficio do inciso II do artigo 
2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – “LEI ALDIR BLANC”, divulgados no site 
oficial da Prefeitura. Foram disponibilizadas aos pré-aprovados no Mapeamento Cultural, agenda 
entre quatorze e dezesseis de outubro, no horário das 8 às 20h para a livre escolha dos 
candidatos, iniciando-se o processo de entrega de documentações impressas para inscrição de 
organizações culturais, selecionadas para beneficio do Inciso II do artigo 2º da Lei Federal nº 
14.017.  

Foram disponibilizados todos os formulários de forma impressa no Centro Cultural 
Meritiense àqueles que, por algum motivo, não puderam fazê-lo. Ainda foram enviados, para o e-
mail da Superintendente Etieni França, documentos e protfólios, que foram igualmente impressos, 
sendo entregues à todos o recibo com o número do seu cadastro, afim de facilitar o 
acompanhamento dos trâmites seguintes. A entrega foi encerrada no dia dezesseis de outubro de 
dois mil e vinte às 21h e por entendimento do Conselho Municipal de Cultura e da SEMCULDHIR, 
foi prorrogado o prazo final para dezenove de outubro de dois mil e vinte, para a entrega dos 
últimos documentos daqueles que tiveram algum percalço nesse momento. Os grupos que não 
entregaram as suas documentações tambémnão entraram com recursos para entregar dos 
documentos ou justificaram as suas ausências.  

Ao todo foram sessenta e quatro organizações culturais a entregarem a documentação 
dentro dos critérios exigidos pela regulamentação.Após, foram analisados todos os documentos e 
algumas inconsistências de informações foram detectadas e a Comissão de Avaliação, entrou em 
contato com estas instituições ou coletivos para dirimirem as dúvidas surgidas. Destas, cito a 
Academia de Letras e Artes de São João de Meriti, através de seu presidente Sr. Octacílio Manoel 
da Silva, que foi informado desta dúvida através de e-mail e ofício entregue à Instituição, 
comparecendo prontamente à SEMCULDHIR, ratificando as respostas dadas na entrevista de 
escalonamento realizada presencialmente no dia 16/10, que não teria como justificar o gasto de 
recursos do Inciso II, pois não teria nenhuma despesa com a sua organização, tendo feito isto de 
forma presencial mediante novo preenchimento de formulário próprio e de forma verbal.  

Assim sendo, na lista final de organizações culturais consta sessenta e três beneficiários 
devidamente identificados e avaliados, através de suas documentações e auto-declaração. Devido 
a pandemia do Covid-19, as orientações sanitárias para evitar exposição e aglomeração e, 
sobretudo sobre o perfil emergencial da Lei Federal em questão, não foram feitas visitas aos 
espaços para comprovar as informações prestadas à realidade das organizações. Assim sendo, 
caberá a Comissão de Prestação de Contas (bancada governamental),visitar os espaços após o 
período de pandemia, se julgar necessário, para aprovar a prestação de contas de todos os 
beneficiários.A SEMCULDHIR, com base no instrumento de escalonamento e dentro dos critérios 
aprovados por maioria do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL de São João de 
Meriti conforme Decretos Federais Regulamentadores e várias Notas Técnicas da Confederação 



Nacional dos Municípios, ente este que balizou todo o processo à nível nacional.Foram 
realizadasas entrevistas, organizadas as documentações, classificados os beneficiários dentro do 
instrumento de escalonamento e encaminhadostodos os sessenta e três cadastros para abertura 
dos Processos Administrativos, seguindo os procedimentospara realização dos pagamentos.  

Ressaltamos ainda que nesse período foram impetradas ações de representação no 
Ministério Público contra o processo administrativo, o qual necessita de documentos impressos 
para sua constituição e realização ao final, dos pagamentos aos beneficiários, bem como da 
exigência legal de prestação de contas com documentos contábeis válidos. Ocorre que a 
SEMCULDHIR realizou todo o processo na forma da lei, sempre se colocando à disposição 
daqueles que precisavam de orientações. 

Entre o dia vinte de outubro e 18 de novembro, a SEMCULDHIR, através da equipe da 
cultura, organizou os documentos, ordenou, numerou todos os documentos que formaram os 
Processos Administrativos, os formulários, classificou, fez contatos com as organizações para 
prestarem esclarecimento de algumas informações e auxiliou outras secretarias em suas 
tramitações processuais.  A  equipe da cultura paginou todos os processos e ajudou a catalogar e 
anexar os pareceres. Para isso, foi necessáriouma força tarefa trabalhando após o horário de 
expediente e feriados.  

Acompanhando o processo de entrega da documentação, informamos que os conselheiros 
da sociedade civil estiveram presentes e tiveram informações sobre os procedimentos de toda a 
tramitação, deixando claro a transparência e lisura de todos os trâmites. Na data de hoje, todos os 
Processos aguardando apenas a assinatura da “Autorização de Pagamento” pelo chefe do poder 
executivo e ordenador de despesas, para conclusão do Inciso II em São João de Meriti. Este 
relatório será publicada no site oficial do município e divulgado entre o Conselho Municipal de 
Política Cultural, Fórum de Cultura de São João de Meriti e demais redes sociais e mídias 
disponíveis.  

 

   São João de Meriti, 18 de novembro de 2020. 

 

Ana Paula Rosa 

Secretária Municipal de Cultura 


