
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

FINANCIAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER -
FIESPORTE

CHECKLIST   DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -   FIESPORTE

ATENÇÃO!
Previamente a utilização dos recursos:
*Observar as obrigações estabelecidas no contrato celebrado, no Projeto aprovado e no Termo de
Referência;
*Conhecer a regulamentação para o uso dos recursos públicos: Manual de Prestação de Contas e
Instrução Normativa n.º 002/08 – SCIM. Disponíveis em: <https://caxias.rs.gov.br/servicos/esporte-
e-lazer/fiesporte/arquivos>;
*Todos os documentos fiscais deverão conter:
- Razão social da entidade ou identificação do beneficiado pessoa física;
- CNPJ/CPF;
- Endereço completo;
- Data de emissão;
- Descrição completa da despesa, quantidade, valor unitário e valor total;
- Nome do projeto e nº do contrato;
*Quanto às notas fiscais, observar a obrigatoriedade de serem eletrônicas (NF-e, NFS-e e NFC-e).
Será aceita somente a primeira via da nota fiscal;
*Deverão ser entregues a via original e uma cópia de todos os documentos que integram a Prestação
de Contas. A via original será devolvida ao favorecido, após a conferência pelo Comitê Assessor,  e
deverá ser mantida por dez anos para futuras auditorias;
*Todos os documentos que forem recebidos por e-mail devem ser acompanhados do “corpo” do e-
mail, comprovando a autenticidade das informações;
*Todos os documentos comprobatórios das despesas deverão conter o atesto do recebimento dos
materiais e/ou serviços, por pessoa responsável pelo recebimento (beneficiado).

PARA O PROTOCOLO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS É NECESSÁRIO CONTER:

1 Em TODAS as prestações de contas:

1.1 Requerimento para prestação de contas (assinado pelo responsável e contador) (   )sim

1.2 Relatório de execução financeira (assinado pelo beneficiado, assessor e contador) (   )sim

1.3 Extratos  bancários  da  conta  corrente  (do  mês  de  abertura  até  o  mês  de
encerramento da conta)

(   )sim

1.4 Extratos bancários da aplicação financeira de curto prazo (de todos os meses em
que houve aplicação)

(   )sim

1.5 Encerramento do saldo da conta corrente:

a) Cópia do DARM com quitação (   )sim

b) Cópia do cheque (   )sim

1.6 Relatório de execução do objeto (assinado pelo responsável e assessor) (   )sim



1.7 Comprovação das contrapartidas propostas (   )sim

1.8 Lista de presença dos treinamentos/aulas com horários e dias da semana,  nomes
completos e assinatura do profissional responsável

(   )sim

1.9 No caso de competições, os resultados oficiais:

a) Tabela de jogos fornecida pelo organizador, contendo datas, locais e horários (   )sim

b) Declaração  do  organizador  das  competições  confirmando  a  participação  do(s)
atleta(s) e seus resultados

(   )sim

1.10 Certificados ou comprovação de participação em cursos, seminários e similares (   )sim

2 Todos os projetos conterão despesas com DIVULGAÇÃO

2.1 Todas as despesas com divulgação deverão conter:

a) Nota(s) fiscal(is) (   )sim

b) Cópia do cheque nominal ou pagamento eletrônico direto ao credor (   )sim 

2.2 As despesas com divulgação serão, no mínimo, uma das seguintes, e além do
exigido acima, deverão conter:

2.2.1 Jornal:

a) Cópia ou original da página inteira do jornal correspondente à nota fiscal (   )sim

b) Comprovante de recolhimento do imposto necessário, quando o prestador for MEI (   )sim

2.2.2 Rádio:

a) Texto da divulgação e/ou áudio (CD) correspondente à nota fiscal (   )sim

b) Planilha da rádio com o número de inserções e período da divulgação (   )sim

2.2.3 TV:

a) Texto da divulgação e/ou vídeo (DVD) correspondente à nota fiscal (   )sim

b) Planilha da emissora com o número de inserções e período da divulgação (   )sim

2.2.4 Banner, panfletos, cartazes, faixas, outdoor, adesivos, etc:

a) Fotos das devidas divulgações realizadas, com o logo visível (   )sim

b) Guias pagas dos impostos correspondentes à competência da NF (ISS ou Simples) (   )sim

3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DESPESAS DIVERSAS

3.1 Todas as despesas deste subitem deverão conter:

a) Nota(s) fiscal(is) (   )sim

b) Cópia do cheque nominal ou pagamento eletrônico direto ao credor (   )sim

3.2 Algumas despesas específicas, além do exigido acima, deverão conter:

3.2.1 Uniformes (camisetas, coletes, agasalhos, kit de uniformes jogo ou treino):

a) Lista com termo de recebimento assinada pelos favorecidos ou pelo responsável do
menor, com o número do telefone dos mesmos

(   )sim

b) Fotos dos uniformes sendo utilizados pelos favorecidos, com logos visíveis (   )sim

3.2.2 Premiação (troféus e medalhas):

a) Fotos da entrega das premiações, com logos visíveis (   )sim

3.2.3 Combustível:



a) Cópia de todos os cupons fiscais referentes à NF (   )sim

b) Planilha de abastecimento (   )sim

3.2.4 Alimentação:

a) Lista das pessoas que fizeram as refeições (   )sim

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1  Todas  as  despesas  com  prestação  de  serviços,  a  exemplo  de  contador,
ambulância, segurança, arbitragem, lavagem de uniformes, deverão conter:

a) Nota(s) fiscal(is) de serviços (   )sim

b) Cópia do cheque nominal ou pagamento eletrônico direto ao credor (   )sim

c) Guias pagas dos impostos correspondentes à competência da NF (ISS ou Simples)
e/ou guias com quitação dos impostos retidos correspondentes à competência da
NF (ISS, INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL) *
*OBS:  É obrigação do tomador do serviço conferir a legislação vigente quanto aos
serviços sujeitos à retenção, recolhimento e os casos em que há dispensa. Na ausência
das  retenções  e  recolhimentos  tributários,  o  tomador  de  serviço  deverá  exigir  a
fundamentação legal e anexá-la juntamente à nota fiscal.

(   )sim

4.2 Algumas despesas específicas, além do exigido acima, deverão conter:

4.2.1 Transporte terrestre interno para treinos e/ou jogos (ônibus, micro ou van):

a) Lista de passageiros expedida pela empresa contratada e/ou chamada dos transportes (   )sim

4.2.2  Transporte  terrestre  intermunicipal  e  interestadual  para  competições/jogos
(ônibus, micro, van):

a) Lista de passageiros oficial emitida pelo DAER ou ANTT (   )sim

4.2.3 Transporte aéreo diretamente com as companhias aéreas:

a) Cópia do bilhete de passagem (e-ticket) (   )sim

b) Cópia dos comprovantes de embarque de todas as conexões realizadas (   )sim

4.2.4 Transporte aéreo através de agências:

a) Cópia do bilhete de passagem (e-ticket) (   )sim

b) Cópia dos comprovantes de embarque de todas as conexões realizadas (   )sim

4.2.5 Aluguel (quadras, banheiros químicos, infláveis, arquibancadas, etc):

a) Quando o prestador de serviço não emitir nota fiscal, apresentar recibo(s) (   )sim

b) Na  ausência  de  nota  fiscal,  apresentar  a  declaração  de  dispensa,  embasada
legalmente

(   )sim

4.2.6 Inscrições, cadastros e/ou renovações de equipes ou atletas, cédulas desportivas:

a) Quando o prestador de serviço for Confederação e Federação e  não emitir  nota
fiscal, apresentar recibo(s)

(   )sim

b) Na  ausência  de  nota  fiscal,  apresentar  a  declaração  de  dispensa,  embasada
legalmente

(   )sim

c) Lista oficial de todos os atletas inscritos e/ou equipe (   )sim

d) Cópia das cédulas com o nome dos atletas, quando couber (   )sim

4.2.7 Hospedagem diretamente com o hotel:



a) Na nota fiscal deverá conter nome dos hóspedes, tipo de quartos, quantidade de
diárias, data de entrada e saída

(   )sim

4.2.8 Hospedagem através de agências:

a) Na nota fiscal deverá conter a distinção dos valores de hospedagem e comissão (   )sim

b) Cópia da nota fiscal, fatura ou comprovante de estadia emitido pelo hotel com nome
dos hóspedes, tipo de quartos, quantidade de diárias, data de entrada e saída (check in e
check out)

(   )sim

4.2.9 Profissionais (Registro de Pagamento Autônomo - RPA ou Nota Fiscal - NF):

a) NF(s) para MEI ou recibo(s) RPA (   )sim

b) Inscrição de autônomo junto ao cadastro de ISS do Município dos profissionais
pagos por RPA

(   )sim

c) Guia paga da taxa fixa anual de ISS dos profissionais pagos por RPA (   )sim

d) GFIP completa de todos os meses correspondentes, quando pagamento por RPA (   )sim

e) Documento de Arrecadação do Simples - DAS pago (MEI) (   )sim

4.2.10 Estagiários:

a) Cópia do instrumento jurídico (Contrato de Estágio) (   )sim

b) Demonstrativo de pagamentos (   )sim

c) Efetividade de todos os meses correspondentes (   )sim

d) Planilha de protocolo de entrega do vale-transporte (   )sim

Os Protocolos da prestação de contas, tanto a final quanto a parcial, deverão ter agendamento
prévio  (10:00  às  16:00)  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer, dentro do  prazo
estabelecido no contrato.

A Prestação de contas somente será  protocolada caso contemple todos os documentos relacionados
neste Checklist.

DO PRAZO PARA PROTOCOLO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A Prestação de contas deverá ser protocolada na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), em
até 30 (trinta) dias após a conclusão da etapa a que se refere a parcela do benefício recebido,
conforme o cronograma físico-financeiro aprovado.

Para os projetos de atividades sistemáticas, a CONTRATADA deverá apresentar prestação de contas
parcial, em até 30 (trinta) dias após atingir 50% do prazo de execução do projeto. 

Dica: Não deixe para protocolar a prestação de contas próximo ao encerramento do prazo, pois
esta  só  será  protocolada  pela  SMEL  mediante  a  apresentação  de  todos  os  documentos
relacionados  neste  Checklist.  Caso  falte  algum  documento  na  hora  do  preenchimento  do
Checklist, o beneficiado ainda terá tempo hábil para providenciar. 

OBS: Casos, porventura, não previstos neste Checklist deverão ser esclarecidos, previamente, junto ao
Comitê Assessor do Fiesporte na SMEL, telefones: (54) 3901-8946 e (54) 3901-1265.


