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encerrada a reunião e eu Denise Maria d' Avila Peixoto Villar, Secre-
tária Executiva do Conselho, lavrei a presente, que será entranhada
no bloco de assinatura do Processo nº SEI-020003/00585/2021, para
que possam assiná-la digitalmente.

RODOLFO TAVARES
Presidente do Conselho

HELOISA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ
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PAULO RENATO MARQUES
Conselheiro

LOURDES MARIA CORRÊA CABRAL
Conselheira

HELOISA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ
Conselheira
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Conselheira
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Secretária Executiva do Conselho

Id: 2344903

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 10 dias do mês de agosto de 2021, às 10h30m, reuniu-se o Con-
selho de Administração desta Empresa, de forma presencial e por in-
termédio da utilização de software de vídeo conferência, em atenção
as normas estabelecidas no Decreto nº 47.219, de 19 de agosto de
2020, Art. 4º, § 3º, na sala de reunião da Diretoria da PESAGRO-
RIO, situada na Alameda São Boaventura, nº 770, Fonseca, Município
de Niterói-RJ, de forma virtual, os Conselheiros: RODOLFO TAVARES
- Presidente do Conselho; LOURDES MARIA CORRÊA CABRAL - re-
presentante da EMBRAPA; DAYSE DO ESPIRITO SANTO PINTO; -
representante da FAPERJ; HELOIZA MARIA DE CASTRO JORGE
MUNIZ - representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e de forma presencial o Conselheiro PAULO RENATO BAS-
TOS RODRIGUES MARQUES - Presidente da PESAGRO-RIO, o Di-
retor Técnico Silvio José Elia Galvão, o Diretor de Administração Fe-
lipe Marinho Masid, a Assessora de Controle Interno Vanessa Men-
donça e a Secretária Executiva do Conselho Denise Maria d' Avila
Peixoto Villar. O Senhor Presidente do Conselho iniciou a reunião
cumprimentando a todos e, em seguida, realizou a leitura da Carta de
Convocação, tendo como pauta: Item 1. Leitura das Demonstrações
Contábeis de 2020 e votação. Item 2: Relatório de Administração
2020. Item 3. Assuntos Gerais. Dando sequência aos trabalhos o Se-
nhor Presidente do Conselho concedeu a palavra as Conselheiras
DAYSE DO ESPIRITO SANTO PINTO - representante da FAPERJ e a
Conselheira HELOIZA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ - repre-
sentante da SEPLAG, que após reexaminarem de forma minuciosa as
Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o Relatório da Audi-
toria Interna, ficou demonstrado o cumprimento integral dos ajustes,
aproveitando para sugerir ao Senhor Presidente do Conselho que o
Parecer do Conselho de Administração acompanhasse o entendimento
do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório de Auditoria. O Senhor
Presidente do Conselho agradeceu as Conselheiras o belíssimo tra-
balho, sendo suas palavras ratificadas pela Conselheira LOURDES
MARIA CORRÊA CABRAL - representante da EMBRAPA, propondo
consubstanciado nos exames e reexames a aprovação das Demons-
trações Contábeis do Exercício de 2020 com Ressalvas, que por una-
nimidade foi deliberada. ITEM 2: O Senhor Conselheiro Paulo Renato
Marques pediu a palavra para falar um pouco sobre o Relatório de
Administração, pois diante do contingenciamento de recursos e após
a OMS reconhecer como pandemia a contaminação provocada pelo
coronavírus - COVID-19, demonstramos as ações que foram possíveis
realizar no exercício de 2020 como a reforma das instalações do Cen-
tro de Pesquisa em Qualidade de Alimentos, nos proporcionou parâ-
metros de segurança e qualidades necessárias para receber as aná-
lises relacionadas ao SISBI-POA, e a Secretaria Estadual de Agricul-
tura recebeu a certificação de adesão ao SISBI concedida pelo Mi-
nistério de Agricultura. Ao darmos continuação a execução do con-
vênio firmado com a EMBRAPA, nos foi possível realizar a compra de
um trator agrícola para o Centro de Pesquisa em Agricultura Orgâ-
nica, obras do Auditório, Biblioteca e Centro Administrativo e algumas
ações tiveram que ser interrompidas, ficando estabelecido com cada
Chefe dos Centros de Pesquisa ações que priorizassem as presta-
ções de serviços que já vinham ocorrendo. O Senhor Presidente do
Conselho e demais Conselheiras aproveitaram o ensejo para parabe-
nizar a gestão do Presidente da PESAGRO-RIO e Diretores pela
transparência das ações e que diante do que lhes foi apresentado e
apreciado, o Presidente consultou seus pares para que pudesse co-
locar em votação. Aprovado o Relatório por unanimidade. Item 3. As-
suntos Gerais: O Conselheiro Paulo Renato Bastos Rodrigues Mar-
ques Presidente da PESAGRO-RJ, solicitou a palavra ao Senhor Pre-
sidente do Conselho para levar ao conhecimento do Conselho, que no
exercício de 2010 através dos processos administrativos nºs E-
02/0000802/2010, E-26/33933/2010 e SEI-260005/000710/2020, o
Conselho de Administração da época, autorizou o Senhor Presidente
e a Diretoria da PESAGRO-RIO ceder à Fundação de Apoio à Escola
Técnica-FAETEC sob regime de Comodato, pelo período de 10 anos,
uma área medindo 2.500m2, integrante do imóvel localizado na Es-
trada Velha de Glicério, Linha verde, KM03 - Macaé-RJ, matriculada
no RGI sob o nº 21.118 onde está localizada a Fazenda de Estação
Experimental, para construção do Centro de Vocação Tecnológica -
CVT, que encontra-se em funcionamento até a presente data, escla-
recendo que os recursos, mão de obra para construção foram oriun-
dos da FAETEC, e que todas as despesas com manutenção, aqui-
sição de bens e custeio são de total responsabilidade da FAETEC ,
que vem mantendo as instalações em perfeito estado de conservação,
porém, em decorrência do prazo Comodato ter expirado em julho de
2020, o atual

Gestor da Fundação, encaminhou um expediente, manifestando inte-
resse para realização de um novo Termo de Comodato, nas mesmas
condições e prazo de 10 anos. Diante do ora informado, consultamos
este colegiado sobre a viabilidade de firmamos novo instrumento. O
Presidente do Conselho antes de colocar a matéria para apreciação e
votação, pediu que conste dos autos, as grades dos cursos e o quan-
titativo de alunos. Dando sequência, consultou seus pares a fim de
colocar em votação a celebração de um novo comodato com a FAE-
TEC. Aprovado por unanimidade. O Conselheiro Paulo Renato apro-
veitou a ocasião para informar aos Senhores Membros do Conselho,
que no dia 27.08.21, às 13h realizará no Centro de Pesquisas e De-
senvolvimento de Pecuária Leiteira em Itaocara, o leilão, no modo de
disputa aberta, por lances, “Maior Oferta por Lote”, de 96 (noventa e
seis) semoventes excedentes de pesquisas, oriundos de projetos de-
senvolvidos pela PESAGRO. O Presidente do Conselho e demais pa-
res, desejaram sucesso, parabenizando a Equipe da PESAGRO pelo
trabalho que vem sendo realizado. O Senhor Presidente de Conselho
consultou seus pares se podia encerrar a reunião. Diante da anuência
de seus pares agradeceu a participação de todos e nada mais ha-
vendo a tratar declarou encerrada a reunião e eu Denise Maria d' Avi-
la Peixoto Villar, Secretária Executiva do Conselho, lavrei a presente,
que será entranhada no bloco de assinatura do SEI-
020003/000585/2021, para que possam assinar digitalmente.

RODOLFO TAVARES
Presidente do Conselho

HELOISA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ
Conselheira - Representante SEPLAG

PAULO RENATO MARQUES
Conselheiro

LOURDES MARIA CORRÊA CABRAL
Conselheira

HELOISA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ
Conselheira

DAYSE DO ESPIRITO SANTO PINTO
CONSELHEIRA

DENISE MARIA D' AVILA PEIXOTO VILLAR
Secretária Executiva do Conselho
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Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

ATO DA SECRETÁRIA

RESOLUÇÃO SECEC Nº 168 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS PRESTA-
ÇÕES DE CONTAS PERTINENTES À APLICA-
ÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS CULTU-
RAIS REALIZADOS POR MEIO DE INCENTIVO
FISCAL COM FOMENTO INDIRETO, A QUE
SE REFEREM AS LEIS ESTADUAIS N.º
8.266/2018, E LEI 7.035/2015 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATI-
VA , no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II do art. 3º
do Decreto nº 31.896, de 20 de setembro de 2002, com fito de re-
gularizar o Art. 31 da Lei Estadual 7.035, de 07 de julho de 2015 e
com base na legislação estadual vigente, e conforme estipulado pelo
Administrativo nº SEI-180007/001984/2021,

R E S O LV E :

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Resolução tem o objetivo de regulamentar o art. 31 da
Lei Estadual 7.035, de 07 de julho de 2015, instituindo procedimentos
para a apresentação e análise da prestação de contas de projetos
culturais realizados com o mecanismo do incentivo fiscal para fomento
indireto instituído pela Lei nº 8.266, de 26 de dezembro de 2018.

Art. 2º - Para fins desta Resolução considerar-se-á:

I - Patrocinador: contribuinte do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS) no Estado do Rio de Janeiro,
que patrocine projetos culturais através da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura.

II - Proponente:

a) pessoa física domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, com efetiva
e comprovada atuação na área cultural, diretamente responsável pela
concepção, promoção e execução do projeto cultural a ser patrocina-
do.

b) pessoa jurídica estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, com ob-
jetivo cultural explicitado nos seus atos constitutivos, diretamente res-
ponsável pela concepção, promoção e execução de projeto cultural a
ser beneficiado pela concessão do incentivo fiscal, com efetiva e com-
provada atuação da entidade ou do seu corpo dirigente e funcional na
área cultural;

III - Recursos incentivados: recursos financeiros aplicados nos projetos
culturais provenientes de renúncia fiscal do ICMS.

IV - Prestação de contas: é o procedimento pelo qual, o proponente
do projeto cultural está obrigado a comprovar, para a Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC), a
consecução do objeto pactuado e a aplicação dos recursos oriundos
da renúncia fiscal de que trata a Lei Estadual nº 8266/2018, cons-
tituindo-se da apresentação dos documentos e formulários, devida-
mente preenchidos pela pessoa habilitada.

V - Tomada de contas: ação desempenhada pelo órgão competente
para apurar a responsabilidade de pessoa física, ou pessoa jurídica
de direito privado e público, conforme estabelecido em legislação vi-
gente, que deixarem de prestar contas e das que derem causa a per-
da, extravio ou outra irregularidade de que resulte, ou possa resultar
dano ao erário, devidamente quantificado.

CAPITULO II
DA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 3° - A prestação de contas deverá ser encaminhada por meio do
Sistema Desenvolve Cultura, disponível no sítio eletrônico da SECEC
e apresentada conforme as seguintes etapas:

I - Comprovação da Execução do Objeto; e

II - Comprovação da Execução Financeira.

§ 1º - A Comprovação da Execução do Objeto compreende na com-
provação das ações dispostas no projeto cultural aprovado, cujo mé-
rito cultural tenha sido publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro
(DOERJ), por meio do Sistema Desenvolve Cultura com a descrição
dos objetivos e metas, das atividades realizadas e com a comprova-
ção através dos documentos de imagens (fotos e/ou vídeos) da exe-
cução do projeto cultural e do público envolvido.

§ 2º - A Comprovação da Execução Financeira do projeto cultural
compreende no envio da movimentação financeira do referido projeto
incentivado sendo composta por: extrato zerado da conta corrente
destinada ao projeto cultural com todas as movimentações, preenchi-
mento do formulário com os dados do extrato bancário da conta na
ordem em que se apresentam e preenchimento das informações dos
documentos fiscais e recibos de despesa comprovando a execução
dos recursos financeiros.

§ 3º - Os links de vídeos ou fotos a serem utilizados para Compro-
vação da Execução do Objeto deverão estar disponíveis para down-
load pela SECEC.

Art. 4° - A SECEC disponibilizará em seu sítio eletrônico o Manual de
prestação de contas de projetos culturais concedidos com o mecanis-
mo do incentivo fiscal.

Art. 5º - A prestação de contas será analisada em duas etapas, con-
forme disposto no art. 3° desta Resolução:

I - A Comprovação da Execução do Objeto será analisada pela As-
sessoria do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura
(ASSPEFIC); e

II - A Comprovação da Execução Financeira será analisada pela Co-
ordenadoria da Prestação de Contas (CPC).

§ 1º Em ambas as etapas, os setores responsáveis poderão fazer di-
ligências solicitando novos documentos ou esclarecimentos, conforme
prazo estabelecido no art. 16 desta Resolução

§ 2º - As despesas glosadas na análise financeira da prestação de
contas deverão ser recolhidas através de depósito ao do Fundo Es-
tadual de Cultura (FEC), na forma da regulamentação vigente. Os pro-
cedimentos para devolução deverão ser solicitados a CPC e os do-
cumentos inseridos no sistema.

Art. 6° - A análise da etapa contida no inciso II do art. 5° desta Re-
solução ficará condicionada a aprovação no Sistema Desenvolve Cul-
tura da etapa contida no inciso I do mesmo artigo.

Art. 7º - Após a análise das duas etapas, será emitido Relatório Final
da prestação de contas oriundo das análises das duas etapas, reco-
mendando:

I - sua aprovação, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e
a economicidade dos atos de gestão do proponente do projeto cul-
tural, bem como o cumprimento da execução objeto da concessão;

II - sua aprovação com ressalva, quando evidenciarem impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano
ao erário; ou

III - sua reprovação, quando comprovada qualquer das ocorrências
elencadas no art. 10 desta Resolução.

Art. 8º- Com base no Relatório Final da prestação de contas, a CPC
encaminhará ao Departamento Geral de Administração e Finanças
(DGAF) para publicação no DOERJ as situações elencadas nos in-
cisos I e II do art. 7°, e, em caso de reprovação, submeterá à apre-
ciação da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do
Rio de Janeiro para deferimento, ou não do Parecer de reprovação da
prestação de contas, e, posterior publicação no DOERJ.

Art. 9° - A SECEC disponibilizará espaço em seu sítio eletrônico onde
constarão os resultados das prestações de contas aprovadas, com ou
sem ressalvas, e as reprovadas para fins de consulta pública para pa-
trocinadores, proponentes e quaisquer interessados.

Art. 10 - Na hipótese da prestação de contas reprovada, com a de-
vida publicação no DOERJ, e, exauridas todas as providências cabí-
veis, aplicar-se-á o procedimento previsto no Capítulo V desta Reso-
lução e comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).

Parágrafo Único - A prestação de contas será reprovada, nos casos
em que ocorrer:

I - a não execução total do objeto pactuado;

II - utilização indevida do recurso em finalidade diversa do projeto cul-
tural aprovado;

III - a não entrega do produto, objeto do projeto cultural aprovado; e

IV - a não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras “sem
riscos”, conforme determinado em legislação vigente, no objeto pac-
tuado.

CAPITULO III
COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 11 - Integram a Comprovação da Execução do Objeto da pres-
tação de contas os seguintes documentos, anexos, materiais e infor-
mações :

I - datas de início e fim da execução do projeto;

II - data limite aprovada para entrega da prestação de contas;

III - descrição dos objetivos e metas realizados, conforme autorizado
pela ASSPEFIC;

IV - descrição das atividades realizadas no projeto;

V - indicação dos locais de realização do projeto cultural;

VI - indicação do quantitativo de público do projeto cultural realizado;

VII - links de vídeos e/ou fotos do projeto cultural executado, assim
como o material aprovado pela Assessoria de Comunicação (AS-
COM), para download; e

VIII - descrição, quando houver, das despesas com variação no limite
do percentual de 20% (vinte por cento) de alteração de item da pla-
nilha orçamentária aprovada, conforme permitido pela legislação em
v i g o r.

Art. 12 - Integram a Comprovação da Execução Financeira da pres-
tação de contas os seguintes documentos, anexos e materiais:

I - Cópias dos documentos fiscais e recibos de despesa referentes à
execução do projeto;

II - Extratos da conta bancária específica do projeto, incluindo as apli-
cações financeiras, que demonstrem a movimentação desde ao pri-
meiro depósito na conta até o último pagamento efetuado, compro-
vando que a conta corrente foi zerada ao final do projeto;

III - Comprovante do recolhimento do saldo residual da conta corrente,
referente ao projeto, quando houver, a ser efetuado através de de-
pósito no FEC , na forma da regulamentação vigente;

IV - Comprovante de encerramento da conta corrente do projeto, bem
como declaração da instituição bancária constando a sua data de en-
cerramento.

Parágrafo Único - Os documentos que integram a prestação de con-
tas deverão ser anexados no Sistema Desenvolve Cultura contendo
identificação clara do projeto a que se referem.

Art. 13 - Durante a execução do projeto, sempre que julgar neces-
sário, a ASSPEFIC poderá solicitar prestação de contas parcial do
projeto, a ser apresentada no prazo máximo de 30 dias corridos.

Art. 14 - O proponente é responsável pela manutenção de toda do-
cumentação referente ao projeto, devendo a mesma ser mantida em
arquivo de boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da
prestação de contas.

§ 1º - Os recibos e cupons fiscais que comprovem as despesas rea-
lizadas pelo proponente, deverão ser emitidos em seu nome e devi-
damente identificados com o título do projeto incentivado, o item or-
çamentário e o serviço a que se referem, apondo-se de carimbo.

§ 2º - No caso de nota eletrônica, essa deverá conter os mesmos
dizeres elencados no §1º deste artigo.

§ 3º - As despesas aferidas na prestação de contas deverão ser rea-
lizadas em data que esteja compreendida entre a publicação de con-
cessão do benefício e o último dia para a realização do projeto, sob
pena de reprovação da mesma.

§ 4º - Será admitida, a título de reembolso, a apresentação na pres-
tação de contas de despesas realizadas em até 01 (um) ano ante-
cedente à data de publicação da concessão de benefício fiscal pagas
pelo proponente, desde que essas despesas tenham sido aprovadas
no orçamento do projeto.

§ 5º - É facultada a SECEC, a qualquer tempo, o acompanhamento
da execução do projeto, com base na documentação pertinente ao
projeto cultural.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Terça-feira, 05 de Outubro de 2021 às 02:14:14 -0300.
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CAPITULO IV

DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS

Art. 15 - Os proponentes de projetos culturais deverão apresentar a
prestação de contas no Sistema Desenvolve Cultura em até 60 (ses-
senta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a conclusão do
projeto aprovado, conforme aprovado no cronograma de atividades,
para envio da Comprovação da Execução do Objeto e Comprovação
da Execução Financeira.

Art. 16 - A ASSPEFIC e a CPC poderão, através o Sistema Desen-
volve Cultura, solicitar diligências que deverão ser respondidas no pra-
zo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

Art. 17 - A análise das etapas de prestação de contas deverá ocorrer
nos seguintes prazos:

I - até 30 (trinta) dias corridos para análise da Comprovação da Exe-
cução do Objeto por parte da ASSPEFIC, a contar do primeiro dia útil
após o envio da prestação de Contas, por parte do proponente, po-
dendo ser prorrogáveis por igual período;

II - até 60 (sessenta) dias corridos para análise da Comprovação da
Execução Financeira a contar do primeiro dia útil após a aprovação
da Comprovação da Execução do Objeto, podendo ser prorrogáveis
por igual período.

Parágrafo Único - A partir da emissão do Relatório Final da pres-
tação de contas, a SECEC deverá publicar no prazo de 15 dias cor-
ridos no DOERJ, o resultado da aprovação, com ou sem ressalvas da
prestação de contas do projeto cultural, como também a sua repro-
vação após as medidas cabíveis.

Art. 18 - Da decisão de reprovação da prestação de contas, previstas
no §1°, art. 10, desta Resolução, caberá pedido de reconsideração à
CPC, no prazo de 15 dias corridos, com efeito devolutivo, ao Secre-
tário de Estado de Cultura e Economia Criativa, nos termos dos ar-
tigos 60 e 61 da Lei Estadual 5427, de 01 de abril de 2009.

CAPITULO V
DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

Art. 19 - Caso o projeto seja reprovado, os recursos deverão ser de-
volvidos mediante solicitação formal dirigida à CPC, apresentada pelo
proponente, por intermédio de pessoa regularmente constituída em
instrumento procuratório ou carta de preposição, ou que conste inse-
rida no próprio ato constitutivo, após publicação no DOERJ.

§ 1º - Poderá ser solicitada a devolução de valores em parcela única,
hipótese em que não haverá incidência de juros ou multa, ou median-
te parcelamento, com os devidos acréscimos legais.

§ 2º - A não incidência de juros e multa de que trata o § 1º deste
artigo, somente ocorrerá quando a devolução do recurso for realizada
em até 30 (trinta) dias corridos a partir da publicação da reprovação
das contas no DOERJ.

§ 3º - A devolução de recursos, mediante parcela única ou parcela-
mento, será realizada por intermédio de depósito em favor do FEC,
por meio de transferência identificada, cabendo ao proponente o envio
mensal do respectivo comprovante.

Paragrafo Único - Será dado prazo para restituição do recursos por
até 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação da reprovação no
DOERJ.

Art. 20 - Caberá à CPC informar ao proponente acerca da reprovação
da prestação de contas, por e-mail ou por qualquer outro meio de
correspondência com aviso de recebimento.

Art. 21 - Os prazos para a devolução dos recursos devem obedecer
aos limites de:

I - até 6 (seis) parcelas mensais para débito não superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais);

II - até 12 (doze) parcelas mensais para débito superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite de R$ 250.000,00 (duzen-
tos e cinquenta mil reais);

III - até 18 (dezoito) parcelas mensais para débito superior a R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) até o limite de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);

IV - até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais para débito superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais);

V - até 36 (trinta e seis) parcelas mensais para débito superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), até o limite de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais);

VI - até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais para débito superior a
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), até o limite de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

VII - até 60 (sessenta) parcelas mensais para débito superior a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Parágrafo Único - A primeira parcela vencerá no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da data do deferimento do parcela-
mento, e as demais parcelas vencerão nas mesmas datas dos meses
subsequentes ao primeiro mês.

Art. 22 - Na hipótese de não pagamento da parcela, caberá ao DGAF
expedir comunicado sobre o atraso ao devedor, por e-mail ou por
qualquer outro meio de correspondência com aviso de recebimento e,
não havendo a regularização em 60 dias corridos, estará rompido o
parcelamento e serão antecipados todos os vencimentos.

Parágrafo Único - Rompido o parcelamento, caberá ao Comitê de
Administração do FEC informar o ocorrido para o(a) Titular da Pasta,
com sugestão para instauração de Tomada de Contas.

CAPITULO VI
DA TOMADA DE CONTAS

Art. 23 - A SECEC poderá instaurar o processo de Tomada de Con-
tas nas seguintes hipóteses:

I - não entrega da prestação de contas depois de exauridos os prazos
consignados no Capitulo IV desta Resolução;

II - não aprovação da prestação de contas, nos termos do art. 10
desta Resolução, e vencido o prazo no parágafo único do art. 19 des-
ta Resolução; e

III - não pagamento das parcelas previstas no capítulo V desta Re-
solução, conforme os prazos estabelecidos no art. 21.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 24 - Em caso de reprovação e não restituição dos valores, con-
forme capítulo V desta Resolução, o proponente ficará sujeito às se-
guintes medidas, sanções e penalidades, sem prejuízo de outras des-
critas na legislação aplicável à espécie:

I - inserção no Cadastro de Inadimplentes da SECEC por parte da
CPC;

II - inabilitação para a apresentação de novos projetos, tanto na mo-
dalidade de fomento direto, quanto na modalidade de fomento indireto
pelo proponente; e

III - suspensão de análise de projetos culturais inscritos no mecanis-
mo de renúncia fiscal que estejam em tramitação na SECEC.

Art. 25 - Aplicam-se aos responsáveis pelos projetos as demais pe-
nalidades previstas nas legislações em vigor.

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS SOBRE O PASSIVO DE PRESTAÇÃO DE

C O N TA S

Art. 26 - Os projetos com passivo de prestação de contas, a partir do
Decreto Estadual nº 47.718, de 05 de agosto de 2021, que estabelece
as obrigações do proponente e do patrocinador na fase de prestação
de contas, deverão:

I - em caso de ausência do recebimento do recurso da empresa pa-
trocinadora, o proponente deverá encaminhar a comprovação do não
recebimento dos depósitos; e

II - em caso de recebimento do recurso da empresa patrocinadora, o
proponente deverá encaminhar a prestação de contas do projeto pa-
trocinado ou atender as diligências por meio do endereço eletrônico
cpc.edital-icms@cultura.rj.gov.br, em formato digital e através de We-
Transfer, de acordo com regulamentação vigente.

Parágrafo Único - Enquadra-se enquanto passivo de prestação de
contas aqueles projetos patrocinados até 2019, que em razão das al-
terações de normativas anteriores, encontram-se com prestação de
contas em análise ou fora do prazo de entrega, com diligência e com
relatório final em aberto.

Art. 27 - A SECEC notificará o proponente ou a empresa patrocina-
dora, a depender do enquadramento, conforme estabelecido no art. 26
desta Resolução, por e-mail ou Aviso de Recebimento (AR), acerca
das pendências na prestação de contas de projetos culturais patro-
cinados através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Art. 28 - Para os casos enquadrados no inciso II, Art. 26 desta Re-
solução, a partir da notificação, o proponente terá 60 (sessenta) dias
corridos para apresentar a prestação de contas e/ou cumprir as di-
ligências solicitadas pela SECEC, podendo ser prorrogáveis por igual
período.

I - o proponente que descumprir o estabelecido no caput deste artigo
terá relatório final de prestação de contas indicando a reprovação do
projeto, com encaminhamento para publicação no DOERJ.

II - após publicação no DOERJ da reprovação da prestação de con-
tas, o proponente será incluído no cadastro de inadimplentes da SE-
CEC, devendo realizar os procedimentos de devolução de recursos
recebidos ao FEC, com as devidas correções legais, conforme esta-
belecido no Capítulo V desta Resolução.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 942 DE 04 DE OUTUBRO DE 2021

CONSTITUI COMSSÃO DE LICITAÇÃO DA FU-
NARJ E DÁ OUTRRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelos art. arts. 8° e 22 a 25 do Estatuto da FU-
NARJ, modificado e consolidado pelo Decreto n° 16.733, de 31 de ju-
lho de 1991;

CONSIDERANDO:

- o que dispõe o § 4 º do art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93;

- o que dispõe o art. 26 do Decreto Estadual nº 42.301/2010

- o constante dos autos do processo nº SEI-180002/000871/2021,

R E S O LV E :

Art. 1º - Instituir Comissão Permanente de Licitação da Fundação Ani-
ta Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ, fican-
do designados os servidores a seguir elencados para compor a re-
ferida Comissão Permanente de Licitação - CPL, com mandato de 01
(um) ano contado a partir da publicação desta Portaria, nos termos do
Art. 26, § 4º, do Decreto nº 42.301, de 12/02/2010:

PRESIDENTE:
Davison Cláudio Gomes de Aráujo, Id funcional 4422575-0
MEMBROS EFETIVOS:
Ana Cristina Pinheiro Rosa - Id funcional 616557-5
Janaina Angelica Ferreira - Id funcional 5092086-3
MEMBROS SUPLENTES:
Lucianne Neiva Reis - Id funcional 5110572-1
Julio Cesar Ferreira da Silva Junior - Id funcional 5088840-4
Art 2º - Nos casos de falta ou impedimentos do Presidente da Co-
missão, o mesmo será substituído por Ana Cristina Pinheiro Rosa - Id
funcional 616557-5
Art. 3º - Da presente Portaria será dado imediato conhecimento ao
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Secre-
taria Estadual de Planejamento e Gestão.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário, em especial a portaria NI 902,
de 20 de maio de 2021.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2021

JOSE ROBERTO GIFFORD
Presidente da FUNARJ

Id: 2344969

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE
01/10/2021

PROCESSO N° SEI 180002/000832/2021 - Considerando ainda, o pa-
recer da douta Assessoria Jurídica da FUNARJ, documento SEI
21320699 e nos termos do que consta da NotaTécnica da SEPLAG,
AUTORIZO a realização da despesa com base no art. 25, Inciso III ,
da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. R AT I F I C O , nos
termos do art. 26 do mesmo dispositivo, referente a prestação de ser-
viços artísticos visando a contratação da cantora ELBA RAMALHO,
para ara 01 (uma) apresentação no projeto FIM DE TARDE, que ocor-
rerá no Teatro João Caetano, sendo favorecida a empresa JOSE
JORGE DE ASSIS, CNPJ 17.002.939/0001-98, despesa que correrá à
conta do Programa de Trabalho 1541.13.392.0465.8214-Produções
Culturais nos Teatros da FUNARJ, Natureza de Despesa 3390.39.27,
Fonte de Recursos 145, no valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais).

Id: 2344823

III - a não apresentação da prestação de contas, ou o não cumpri-
mento dos procedimentos para restituição dos valores, implicará na
instauração dos procedimentos de Tomada de Contas, conforme es-
tabelecido no Capítulo VI desta Resolução.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
para os projetos inscritos a partir de 2021 e para os projetos com
pendência de prestação de contas conforme Capítulo VIII desta Re-
solução.

Art. 30 - Os projetos inscritos em períodos anteriores deverão seguir
o disposto na Resolução n° 19, de 20 de março de 2019.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021

DANIELLE CHRISTIAN RIBEIRO BARROS
Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa

Id: 2344864

TODOS
NÓS
SOMOS A

Faça a sua parte 
Não polua rios e córregos

Envie um SMS para 40199
informando seu CEP e cadastre-se para recebimento de alertas.
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