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INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão do FUNDO

MUNICIPAL DE  INCENTIVO  À  CULTURA no  Município  de  Joinville,  durante  o  exercício  de  2019,

enfocando os aspectos primordiais para que sejam promovidos os meios necessários para o exercício do

controle social, cumprindo a determinação legal de oferecer transparência à Sociedade sobre as ações e

serviços prestados, bem como os recursos utilizados no período em análise.

Este  Relatório  de  Gestão  sintetiza  as  principais  atividades  desenvolvidas  pelo  FUNDO

MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA ao longo do ano de 2019,  em articulação com os demais

Órgãos da Prefeitura de Joinville e em parceria com diversas instituições públicas e representativas da

sociedade civil. Também é composto por uma análise sucinta dos indicadores de pactuação/programação

e uma síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros desta Unidade, no exercício

em questão.
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I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVO S RESPONSÁVEIS

RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

LEGISLAÇÃO LEI Nº 3.951, DE 21 DE JUNHO DE 1.999 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
LEI Nº 5.372, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005.
DECRETO 12.839, DE 17 DE MARÇO DE 2006.
DECRETO 30.176 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

CNPJ 08.311.492/0001-48

ENDEREÇO AV. JOSÉ VIEIRA, 315 – AMÉRICA, JOINVILLE/SC – CEP: 89.204-110

TELEFONE (47) 3433-2190

E-MAIL contabilidade.fcj@joinville.sc.gov.br

SITE https://www.joinville.sc.gov.br/institucional/secult/

DIRETOR
PRESIDENTE José Raulino Esbiteskoski 

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
(INCLUINDO
CONSELHOS)

01 PRESIDENTE;
01 EXECUTIVA DO SIMDEC (COMPOSTA POR NO MÍNIMO 02 SERVIDORES
LOTADOS NA PRÓPRIA FCJ, ALÉM DE 01 SERVIDOR DA SECRETARIA DA
FAZENDA);
01  COMISSÃO  DE  ANÁLISE  DE  PROJETOS  –  CAP  (05  MEMBROS
INDICADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA,  04 INDICADOS
PELO PREFEITO E COMO PRESIDENTE NATO, O DIRETOR PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO CULTURAL – TOTAL DE MEMBROS 10).

COMPETÊNCIA
INSTITUCIONAL

INCENTIVO  E  APOIO  ÀS  ATIVIDADES  CULTURAIS  REALIZADAS  NO
MUNICÍPIO DE JOINVILLE.
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II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Programas de Governo sob a Responsabilidade do FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA:

1. Identificação dos Programas.

Programa 1 – Gestão Administrativa

Descrição Prover condições em termos de estrutura, recursos financeiros e ferramentas para

as unidades do Município.

Programa 4 – Transparência e Comunicação

Descrição Promover a transparência das ações de governo, governando com a participação

dos cidadãos, facilitando seu acesso a serviços e informações.

Programa 9 – Cultura, Esporte e Turismo

Descrição Prover a cidade com estrutura, ambiente e políticas públicas que contribuam para

tornar a cidade referência em cultura, prevenir a saúde e promoção de qualidade

de vida através do esporte e fortalecer o turismo.

2. Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores nominais e relativos,

justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente.

Facultativo conforme PORTARIA N.TC-0975/2019 publicada no DOTC-e, de 20.12.2019.

3. Contingenciamento da despesa e limitação de empenho no exercício.

DECRETO Nº 26.264, de 21 

de janeiro de 2019. 

Determina o contingenciamento das dotações orçamentárias dos Órgãos

da  Administração  Direta  e  Indireta  do  Município  de  Joinville,  para  o

exercício de 2019. 

RAZÕES DO 

CONTINGENCIAMENTO

Ficam  contingenciadas  as  dotações  orçamentárias  com  objetivo  de

adaptação das despesas de acordo com a nova proposta de plano de

governo,  visando principalmente  à transparência  e  o  acompanhamento

efetivo dos gastos públicos.

DECRETO Nº 27.285, de 27 Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira no âmbito
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4. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

Nada a informar.

5. Razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por

mais de um exercício financeiro.

Não há restos a pagar pendentes deste exercício ou de anteriores. 

III- GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OB RA

a 1) Quadro de pessoal x quantidade mensais.

Não há quadro de pessoal, portanto, nada a informar.

a 2) Quadro de pessoal x valores mensais.

Não há quadro de pessoal, portanto, nada a informar.

b) Contratos de terceirização de serviços.

Não constam pessoas executando trabalhos nesta Unidade jurisdicionada por meio de contratos de

terceirização de serviços.

c) Benefícios previdenciários.

Não constam agentes  públicos (agentes  políticos,  servidores  e  militares)  inativos/aposentados,  de

pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da

Previdência Social.

d) Remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de
conselho fiscal.

Os  membros  do  Conselho  são  remunerados  de  acordo  com  o  artigo  21,  da  Lei  nº  5.372,  de

16/11/2005, sendo a sua colaboração considerada de relevantes serviços prestados à Comunidade.
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VI - RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE  INTERNO

Auditoria realizada pelo Controle Interno do Município de Joinville, no uso de suas atribuições, tendo

por objetivo a verificação de procedimentos utilizados na gestão dos recursos orçamentários, contábeis e

financeiros, no período de janeiro à abril de 2018. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC foi

informado da auditoria por meio de Memorando SEI nº 3739429/2019 - SEGOV.CGM.UCA.AAU, de 14 de

maio de 2019, dirigido ao Secretário, conforme Processo SEI 19.0.069168-7.

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – PROCESSO Nº

003/2019

Das respostas e das medidas saneadoras em relação às irregularidades constatadas -  Relatório de

Auditoria – Processo Nº 003/2019.

No  exame  empreendido,  foram  identificados  alguns  apontamentos.  Apresentamos,  a  seguir,  a

manifestação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura:

Em referência às irregularidades constatadas no item 2.1, apresentamos as seguintes providências e

justificativas: 

Ausência de atualização da Lei n° 5.372/2005 - institui o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela

Cultura - SIMDEC; e 

Ausência de atualização da Lei n° 6.705/2010 - institui o Sistema Municipal de Cultura - SMC e dispõe

sobre as diretrizes, Conselho Municipal de Política Cultural, e dá outras providências. 

Resposta à época - No tocante à legislação do FMIC, a Unidade de Captação, Fomento e Projetos da

SECULT informa que está adotando providências quanto à atualização dos instrumentos legais relativos

ao Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. 
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Em referência às irregularidades constatadas no item 3.1.1, apresentamos as seguintes providências e

justificativas:

Duas contas-correntes com a mesma finalidade. 

Resposta à época -  Considerando Memorando SEI n°  5450298/2020 -  SEFAZ.UCG, a SECULT

informa que a manutenção de duas contas correntes com a mesma finalidade, apenas para separar as

fontes de recursos na titularidade do FMIC, deve permanecer para o exercício de 2020 em virtude da

ocorrência de superávit no orçamento do FMIC. Considerando ainda, que as contas não tem custos de

manutenção,  os  gestores  financeiros  optam pela  permanência  das  duas  contas  correntes  para  uma

melhor gestão dos recursos financeiros da entidade. 

Em referência às irregularidades constatadas no item 4.2.9, apresentamos as seguintes providências e

justificativas:

Tipificação  incorreta  dos  empenhos  do  n°  14/2018  ao  51/2018  registrados  como  global,  porém

encontrou uma única parcela, enquanto o mais adequado seria a tipificação ordinária; e

Tipificação incorreta dos empenhos n° 62/2018 ao 80/2018 e empenhos n° 84/2018 ao 107/2018,

registrados como estimativa, porém foram encontrados os valores definidos em Edital de Apoio à Cultura

– SIMDEC 2016. Dessa forma, o mais adequado seria a tipificação ordinária.

Resposta à época - Quanto aos empenhamentos realizados no orçamento do FMIC, a Secretaria da

Fazenda,  unidade  responsável  pela  emissão  dos  empenhos,  apresentou  manifestação  através  do

Memorando SEI 5450298/2020 – SEFAZ.UCG.

MEMORANDO SEI Nº 5450298/2020 – SEFAZ.UCG - Em relação às não conformidades, deficiências

ou indícios de irregularidades constatadas nos empenhos constatadas no item 4.2.9, informamos que a

Unidade de Contadoria Geral, por meio da Área de Execução Orçamentária, realiza procedimentos de

aperfeiçoamento  contínuo  dos  seus  processos  através  da  Escola  Fazendária.  Com  relação  ao

apontamento estaremos avaliando a situação juntamente com as unidades envolvidas com o intuito de

mitigar o risco de distorções relacionadas ao Empenho da Despesa Orçamentária. 
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MEMORANDO SEI Nº 5450298/2020 - SEFAZ.UCG  - Em referência às irregularidades constatadas no

item 5.2, considerando que o CNPJ do FMIC está vinculado ao Ente Principal (Prefeitura de Joinville)

informamos que dada à existência de débitos parcelados e não consolidados do Município,  não está

sendo  possível  emitir  a  CND  via  web.  Informamos  que  o  Município  de  Joinville  está  adotando  as

providências cabíveis junto à Secretaria Especial da Receita Federal, com o intuito de obter a Certidão de

Regularidade Fiscal. 

Em atenção ao item 5.1 (b), informamos que, a emiss ão de certidão para órgãos públicos de qualquer dos  Poderes

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios d epende da inexistência de pendências em todos os ór gãos que

compõem a  sua  estrutura.  A emissão  de  certidão  é  fe ita  considerando-se  todos  os  órgãos  vinculados  ao  e nte,  e

portanto a certidão emitida atesta a regularidade d e todos os órgãos. 

VII - CONTRATO DE GESTÃO

Nada a informar.

VIII – TERMOS DE PARCERIA

Nada a informar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente documento procurou, de forma objetiva, atender os requisitos propostos no Anexo V da

Instrução Normativa N.TC – 20/2015. 

No exercício de 2019, destaca-se que o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC, através do

Edital de Chamamento Público n° 07/2018 - “Mecenato 2018”, aprovou 28 projetos dos 92 inscritos, onde

27 projetos captaram o valor total através do ISSQN ou IPTU, e 1 projeto ainda não captou o valor. 

Por meio do Edital de Chamamento Público n° 06/2018, o FMIC também aprovou 10 projetos dos 60

inscritos,  dos  quais  efetuou o pagamento  integral  de  2 projetos,  pagamento parcial  de  5 projetos,  2

projetos estão em análise na Secretaria de Administração e 1 projeto não foi realizado por desistência do

proponente cultural.
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Cabe salientar, ainda, que o FMIC realizou, no exercício de 2019, o pagamento dos projetos em nome

da Secretaria de Cultura e Turismo, em atendimento ao Art. 9°, inciso II, da Lei n° 5.372, de 16/12/2005,

promovendo, assim, a cultura na cidade de Joinville.

Por fim, durante o referido exercício também foram realizadas e pagas 19 reuniões aos membros da

Comissão de Análise de Projetos - CAP, que tem como objetivo avaliar e aprovar projetos, analisar e

aprovar  as  prestações  de  contas,  alterações  e  readequações  em  projetos,  contribuindo  para  o

desenvolvimento cultural em nossa cidade.

José Raulino Esbiteskoski  
Secretário de Cultura e Turismo/Gestor do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
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