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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2014 – SETUR. 
 

 

Institui rotina, critérios, e data específica para envio de 

documentos e informações necessárias a Secretaria 

Municipal de Turismo para apreciação de atos de concessão 

de auxílio e celebração de convênios para o Carnaval de 

2014. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 82, II da Lei Orgânica Municipal,  

 

Considerando,  o relevante interesse do Município em otimizar seus sistemas de 

gestão e controle, além de fixar critérios para o repasse de valores, de forma a padronizar 

procedimentos internos quando da aprovação e repasse de auxílio e celebração de convênios para 

o Carnaval de Rua 2014. 

 

RESOLVE, 

 

Artigo 1º.  Todo pedido de auxílio ou celebração de convênios, a partir da data de 

publicação desta Instrução Normativa, relacionado ao Carnaval de 2014, deve ser entregue no 

protocolo da Secretaria Municipal de Turismo, impreterivelmente, até o dia 28 de janeiro de 2014 

às 19:00 horas. 

I – Nos dados cadastrais do pedido de auxilio deverá ser informado endereço 

eletrônico (E-mail) que será usado pela SETUR para todas as comunicações oficiais, sendo de 
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responsabilidade do proponente, tanto a correção das informações prestadas, quanto a conferência 

das comunicações feitas por esta Secretaria. 

 

Artigo 2º. Só serão contemplados projetos que seguirem as normas estabelecidas no 

Decreto Municipal nº 8.869 de 24 de março de 2011 e Decreto Municipal nº 9.130 de 07 de julho de 

2011. 

I – Os pedidos de auxílio e celebração de convênio apresentados, devem estar 

acompanhados de no mínimo 3 (três) orçamentos detalhados do que se pretende realizar com o 

auxílio requerido. 

II -  Eventuais adequações a serem feitas por determinação da SETUR, serão 

encaminhadas ao endereço eletrônico (E-mail) informado nos dados cadastrais do Requerente, e 

deverão ser cumpridas no prazo de 3 (três) dias a contar do recebimento, impreterivelmente. 

Parágrafo único. Os orçamentos devem ser originais, em papel timbrado com a 

identificação da empresa, com carimbo e CNPJ da empresa, contendo telefone de contato, data da 

pesquisa, detalhamento do bem ou serviço, incluindo quantidade, valor unitário e valor total, e 

estar assinada pelo representante legal. 

 

Artigo 3º.  Na eventualidade do proponente também necessitar do fornecimento de 

infraestrutura, esta também deverá ser requerida no mesmo momento do pedido de auxílio ou 

celebração de convênio. 

 

Artigo 4º.  São vedadas, dentre outras a critério da SETUR, as seguintes despesas: 

I – Taxas bancarias, multas e cobrança de juros; 

II – Alimentação e bebidas; 

III – Aquisição de bens permanentes; 

IV- àquelas de natureza contínua que não tenham relação direta com o projeto 

aprovado.  
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Artigo 5º.  É vedada a comercialização de qualquer material que esteja incluído no 

plano de trabalho do proponente, salvo quando sua receita seja totalmente revertida ao projeto. 

Parágrafo único. No caso de haver a comercialização de material, o proponente 

também deverá prestar contas da receita auferida, respeitando as mesmas obrigações referentes a 

prestação de contas do auxílio ou convênio. 

 

Artigo 6º. Além dos itens constantes da prestação de contas que trata o artigo 7º do 

decreto Municipal nº  8.869/2011, naquele momento, a entidade deverá apresentar, ainda, registro 

fotográfico datado com o objetivo de que seja comprovada a realização do projeto apresentado, 

ficando ciente os proponentes que a não apresentação acarretará na reprovação da prestação de 

contas. 

 

I – As fotos citadas acima devem ser apresentadas de modo a permitir que no 

momento da análise seja feita a estimativa do público presente ao desfile. 

II – As fotos também devem comprovar o pleno cumprimento do plano de trabalho, 

demonstrando de forma inequívoca a efetivação de seu objeto, comprovando, evidenciando 

inclusive a quantidade de material aprovado pela SETUR. 

Parágrafo único. Se dentre os objetos houver a produção de lenços, camisetas, 

impressos ou assemelhados, na prestação de contas deverá ser comprovado que eles são relativos 

ao ano corrente. Tal comprovação deve se dar nos mesmos moldes dos incisos I e II deste artigo. 

 

Artigo 7º. Constatada a ausência de prestação de contas será instaurado processo de 

Tomada de Contas Especial, na forma da legislação própria. Será ainda considerada não prestadas 

as contas, quando: 

I – Não apresentadas no prazo regular de 60 (sessenta), conforme o Decreto 

8.869/2011; 

II – Instruída com documentação incompleta; 
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III - A documentação apresentada não oferecer condições à comprovação da boa e 

regular aplicação dos recursos. 

 

Artigo 8o Os pedidos de auxílio ou convênio apresentados terão de ser executados 

conforme o plano de trabalho aprovado Pela Secretaria, respeitando inclusive valores, quantidades, 

local e data ali indicados. 

 Parágrafo único. Havendo a mudança de qualquer elemento no plano de trabalho 

aprovado quando do pedido de auxílio ou celebração de convênio, esta mudança deverá ser 

previamente comunicada e aprovada pela SETUR, caso contrário acarretará a reprovação da 

prestação de contas. 

 

Artigo 9o As instituições a serem beneficiadas, bem como o valor repassado a cada 

uma delas, serão decididas por deliberação de comissão nomeada livremente pela Secretária de 

Turismo, composta de 3 (três) membros, que deliberará somente sobre o disposto neste artigo. 

 

Artigo 10o A não apresentação da prestação de contas, por parte das instituições que 

receberam auxílio ou celebraram convênio, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do 

recebimento dos recursos, acarretará na imediata reprovação da prestação de contas. 

 

Artigo 11º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Florianópolis, 06 de janeiro de 2014 

 

 

MARIA CLAUDIA EVANGELISTA PEREIRA 

Secretária de Turismo 


