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Uso 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>.



  

Da execução do projeto aprovado:

● Qualquer remanejamento de despesa, não excedendo 
10% do montante autorizado, deverá ser solicitado 
previamente a CAS, que encaminhará resposta por 
escrito.

● Atentar ao cumprimento efetivo das contrapartidas 
propostas, de acordo com os requisitos estipulados no 
edital. Exemplo: A doação de alimentos e outros itens 
deve ser executada conforme quantidades 
determinadas no instrumento convocatório.



  

Da execução do projeto aprovado:

● Quando o projeto mencionar a gratuidade de algum 
item e/ou participação, será exigida declaração 
individual com os dados completos dos recebedores 
(nome completo, assinatura e telefone), com a seguinte 
informação “participei e/ou recebi de forma gratuita”, 
especificando o que foi recebido.

● Em caso de menores de idade, deverá constar no 
respectivo documento a identificação do seu 
Responsável Legal (nome completo, assinatura e 
telefone).



  

Da execução do projeto aprovado:

● A arte final de todo o material de divulgação, deverá ser 
encaminhada pelo próprio proponente, no mínimo, 2 
(dois) dias úteis da data de sua respectiva divulgação.

● Todos contemplados deverão dispor de banner, faixa ou 
bandeira com a identificação do Fiesporte, nos locais 
de realização do projeto (locais de treinos, competições 
e eventos).

● Em todos os materiais de divulgação dos projetos 
educacionais, com atividades sistemáticas, deverá 
constar: “Este projeto é GRATUITO a todos os 
participantes”.



  

Da execução do projeto aprovado:

● O cumprimento das metas entre 50% e 80% resulta na 
aprovação do valor da prestação de contas 
proporcional ao percentual atingido, com a devolução 
do saldo não aprovado, atualizado monetariamente.

● A não execução das metas em, no mínimo, 50% resulta 
na reprovação da prestação de contas, com a 
devolução da totalidade dos recursos recebidos, 
atualizados monetariamente.



  

Previamente à Aquisição de Materiais e Contratação 
de Serviços:

● Verificar se a empresa fornecedora está ATIVA e 
HABILITADA nos cadastros fiscais públicos.

● Pesquisar a atividade econômica do fornecedor para 
verificar se a mesma é compatível com os bens ou 
serviços ofertados. Tal pesquisa deve ser efetuada no 
site da Receita Federal, em "Consulta CNPJ". 



  

Orçamento:

● Quando houver empate entre duas ou mais propostas, 
deverá ser realizado sorteio, na presença dos 
fornecedores e registrado em ata.

● Caso haja desistência de algum fornecedor, apresentar 
documento com a declaração do mesmo. 



  

Documento Fiscal:

● Conferir a exatidão dos dados apresentados nos 
documentos no momento do recebimento dos mesmos.

● Todos os documentos deverão conter: Razão Social da 
entidade ou identificação do beneficiado pessoa física, 
CNPJ/CPF DO BENEFICIADO, endereço completo, data de 
emissão, descrição completa e correta do produto/serviço, 
quantidades, valores unitário e total, nome do projeto e 
número do contrato.

● Caso o documento fiscal seja manual, atentar para a não 
ocorrência de rasuras.



  

● Todos os documentos fiscais deverão conter:

Projeto denominado XXXX
Contrato n.º 



  

Documento Fiscal:

● É necessária a consulta no site da Receita Federal ou 
da Receita Estadual sobre a obrigatoriedade da 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

● Os documentos fiscais aceitos nas aquisições de 
material de consumo serão Nota Fiscal, DANFE, 
Cupom Fiscal, Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal ao 
Consumidor Eletrônica (NFC-e), acompanhada de 
documento que comprove seu pagamento.

 



  

Documento Fiscal:

● Nota fiscal que possuir a natureza da operação: “Venda 
Vinculada ECF - Emissão de Cupom Fiscal” ou “Venda 
Registrada Cupom Fiscal” deverá estar acompanhada 
do respectivo cupom fiscal.

● Os cupons fiscais somente serão aceitos se 
identificarem claramente os itens adquiridos, seu valor, 
quantidade, e forem emitidos com nome e CNPJ/CPF 
do beneficiado.

 



  

Documento Fiscal:

● A nota fiscal de mercadoria avulsa somente será aceita 
eletronicamente, autorizada pela SEFAZ/RS. 
Lembramos que a NF-e Avulsa pode ser emitida por 
qualquer empresa que possua Inscrição Estadual ativa 
no Estado ou que seja enquadrada no MEI.

● Os prestadores de serviço obrigados à emissão de 
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) não poderão 
fornecer nota fiscal manual, sendo considerado 
documento inidôneo.

 



  

Documento Fiscal:

● Todos os documentos comprobatórios das despesas 
deverão conter o atesto do recebimento dos materiais e/ou 
serviços, por pessoa responsável pelo recebimento.

Ex: Recebi as mercadorias/serviço 
em: xx/xx/xxxx.
Por: João da Silva
RG n.º xxxxxxxxxx



  

Do recolhimento e retenções tributárias:

● 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 ao documento fiscal.

 



  

Do recolhimento e retenções tributárias:

● Os prestadores de serviço (pessoa jurídica) deverão 
informar na nota fiscal as retenções tributárias cabíveis, 
dentre elas citamos: INSS; ISS; IR.

● Caso houver retenções/recolhimento, o tomador deverá 
apensar ao processo os documentos comprobatórios 
quitados: GPS, DARM, DARF.

 



  

Do recolhimento e retenções tributárias:

● O MEI deverá apresentar o DAS correspondente à 
competência do documento fiscal ou o PGMEI que 
comprova o recolhimento anual.

● O profissional autônomo deve possuir inscrição 
profissional no Município, e comprovar o recolhimento 
do ISS fixo.

 



  

Despesas com combustível:

● Notas fiscais de combustível devem estar 
acompanhadas de declaração do proponente onde 
conste a vinculação ao tipo de trabalho realizado, a 
identificação do veículo utilizado, o itinerário percorrido, 
a quilometragem realizada e o nome, endereço e 
telefone das pessoas que se deslocaram.

 



  

Despesas com estagiários:

● Junto ao demonstrativo de pagamentos deverá ser 
anexada a efetividade relativa ao mês de trabalho.

● Apresentar comprovação de entrega dos vales-
transportes, datado e assinado pelos estagiários.

 



  

Despesas com prestação de serviços:

● Deverá ser considerada e paga somente a quantidade 
de horas efetivamente trabalhadas no projeto.

● Não poderão ser computadas como horas trabalhadas 
o período de férias, feriados e deslocamentos, 
tampouco realizados pagamentos sem a devida 
comprovação das horas trabalhadas, por meio das 
respectivas listas de presenças.

 



  

Emissão de Cheques:

● Nominal ao fornecedor.
● Emitir o cheque mediante o documento fiscal que 

comprove a operação.
● Valor do cheque deve corresponder ao valor da 

despesa efetuada.
● Data do cheque deve ser a mesma ou posterior ao 

recebimento da mercadoria/serviço.
● Fazer cópia dos cheques emitidos.



  

Em hipótese alguma é 
permitido o pagamento 

antecipado de mercadorias ou 
serviços.

Não é permitida a compra pela internet com pagamento 
antecipado.



  

Restrições:
● Efetuar despesas que não estejam previstas no 
plano de trabalho.

● Efetuar pagamentos em espécie.
● Adquirir materiais ou serviços fornecidos pelo 
próprio dirigente ou integrantes do beneficiado, 
seus cônjuges e parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o segundo grau, 
assim como do assessor do projeto.



  

Aplicação das Verbas
Todos os recursos públicos devem ser aplicados em 

fundo de renda fixa de curto prazo ou poupança.

Não serão aceitas aplicações de risco e de longo 
prazo.



  

Extratos Bancários
● Deverão ser apresentados extratos bancários da conta-

corrente e da aplicação financeira, na sequência 
cronológica, comprovando a movimentação realizada 
desde o depósito inicial até o zeramento da conta.

● Os débitos constantes no extrato devem ser 
comprovados por meio dos documentos 
correspondentes às despesas realizadas.

● Os recursos serão depositados e geridos em conta 
bancária específica, movimentada somente para 
pagamento das despesas previstas no Plano de 
Trabalho.



  

Prazos para Prestação de 
Contas

● O beneficiado deverá PROTOCOLAR na Smel, no 
prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da:
- conclusão da etapa a que se refere a parcela do 
benefício recebido, conforme o cronograma físico-
financeiro aprovado
- No caso de projetos de atividades sistemáticas, 
deverá ser realizada prestação de contas parcial, em 
até 30 (trinta) dias após atingir 50% do prazo de 
execução do projeto, e prestação de contas final no 
prazo descrito acima.



  

Para o Protocolo da Prestação 
de Contas

● DICA: Não deixar para os últimos dias.
● As entregas das prestações de contas, tanto a final 

quanto a parcial, deverão ter agendamento prévio junto 
a Smel, no horário de expediente (10h às 16h) e  dentro 
do prazo estabelecido no contrato.

● A prestação de contas só será protocolada pela Smel 
mediante a apresentação de todos os documentos 
relacionados no checklist disponível no site: 
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/esporte-e-
lazer/fiesporte/arquivos> .



  

Detalhes para a apresentação 
da documentação

● Os documentos fiscais/comprovantes de despesas 
deverão ser apresentados em duas vias, ORIGINAL E 
CÓPIA, onde serão conferidos e autenticados por 
servidor público.

● O original será devolvido para o beneficiado e a cópia 
constituirá o processo de prestação de contas. 

● As cópias dos documentos deverão referir-se à primeira 
via.



  

Da Prestação de Contas
● A Contratada que tiver pendência nas prestações de 

contas será NOTIFICADA para que, no prazo de 15 
(quinze) dias consecutivos, providencie a 
regularização.

● A não regularização, dentro do prazo previsto, 
desencadeará Procedimento Administrativo de 
Apuração de Irregularidades e Penalização, podendo 
resultar na devolução de recursos, inscrição em dívida 
ativa e/ou exclusão de qualquer projeto apoiado pelo 
Fiesporte, por um período de 2 (dois) anos.



  

Da posse e guarda de 
documentos

● Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil 
subsequente ao da aprovação da prestação de contas, 
a entidade/pessoa física deverá manter em seu arquivo 
os documentos originais que compõem a prestação de 
contas.



  

Obrigado!
Estamos à disposição para esclarecimentos na 
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e nos telefones: 
(54) 3901-8946 e (54) 3901-1265 
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