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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/08
IN/SCIM – 002/08

Estabelece normas para transferência de recursos 
públicos, por convênios ou ajustes assemelhados.

Publicada no Jornal do Município em 28 de maio de 2010.

 Edson Humberto Nespolo,  Chefe  de Gabinete do Prefeito,  usando das  atribuições  que lhe são 
conferidas por lei e,

Considerando a necessidade de maximizar a utilização dos recursos públicos na implantação das 
políticas públicas,

Considerando a importância da adequada e responsável gestão dos recursos públicos,
Considerando a necessidade de bem orientar as entidades e pessoas que recebem recursos públicos, 

para a perfeita utilização destes recursos, resolve:

Capítulo I
Do Âmbito da Presente Normatização

Art. 1º A presente normatização obriga e vincula todo ente, pessoa física e jurídica, que receber 
recursos  públicos,  valores  e/ou bens transferidos,  valores  captados e/ou recebidos por doação  pelo Município de 
Caxias do Sul, por intermédio de sua administração direta, indireta ou fundacional, a título de mútua colaboração sem 
finalidade de lucro e/ou contraprestação, de cooperação para a realização de objetivos de interesse comum, de auxílio, 
contribuições,  subvenções,  assistência,  estipulada  legal  e  orçamentariamente  e/ou  operacionalizadas  através  de 
convênio ou de ajustes assemelhados. 

Parágrafo  único.  A  presente  normatização  (inclui  todo  e  qualquer  recurso  público  como 
FUNDOPROCULTURA,  FUNDEL,  LIC,  FMDCA,  FMAS,  FNAS,  FEAS,  FECA,  FNDE,  FNS,  FES  e  outros 
previstos em leis próprias ou orçamentárias) que poderá ter afastada a incidência, parcial ou totalmente, em situações 
devidamente  motivadas,  por  ato  convocatório/edital  de  procedimento  e/ou  ajuste  em sentido  contrário  e,  ainda, 
quando houver disposição legal que estipule tal afastamento de incidência.

Art. 2° Para efeito desta  normatização considera-se:

I - Proponente - todo ente, pessoa física e jurídica, que receber recursos públicos, valores e/ou bens 
transferidos, valores captados e/ou recebidos por doação pelo Município de Caxias do Sul;

II - Concedente - o Município de Caxias do Sul, representado por sua administração direta, indireta 
e fundacional;

III - Gestor - órgão ou unidade da administração direta, indireta ou fundacional, responsável pelas 
políticas públicas específicas e pelo ordenamento das despesas relacionadas a essas políticas.

Capítulo II
Da Habilitação para o Recebimento de Recursos

Art. 3° Todo ente, pessoa  física ou jurídica, para estar apto ao recebimento de qualquer recurso 
público do Município, deverá atender, no mínimo ao seguinte:

I - aprovação de Prestações de Contas de recursos anteriormente recebidos;
II - apresentação ao Gestor para prévia aprovação do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, 

fundamentado pelo art. 27 e segts da Lei Federal nº 8.666/93, das Licitações e Contratos Administrativos, Anexo I;  
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III - abertura de conta bancária individualizada em nome do proponente e vinculada ao ajuste, no 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, para atender o Artigo 147 da Constituição do Estado do Rio 
Grande  do Sul,  a  não  ser  que exista  motivação  legal  para  que  os  recursos  sejam depositados,  movimentados  e 
administrados em outra instituição financeira.

Parágrafo único. Poderá também o Município, por intermédio da sua administração direta, indireta e 
fundacional e, ainda, dos fundos e conselhos a ela vinculados, efetuar outras exigências, quando couber, para que 
sejam repassados recursos  públicos,  valores  e/ou bens,  como decorrência de normas,  editais,  atos convocatórios, 
notadamente no que se refere a:

I - comprovação de habilitação do órgão, ente e pessoa, revelando habilitação jurídica, qualificação 
técnica,  qualificação  econômico-financeira,  regularidade  fiscal  juntando  certidão  negativa  de  tributos  federais, 
estaduais  e  municipais,  de  regularidade  do  FGTS,  de  contribuições  previdenciárias  e  às  de  terceiros,  tendo  por 
balizamento,  no que couber,  notadamente os artigos  27 e seguintes  da lei  Federal  n° 8.666/93, das Licitações  e 
Contratos Administrativos;

II - comprovação do cumprimento, quando couber, da Lei  Complementar Federal  n° 101/00, da 
Responsabilidade Fiscal;

III - comprovação, quando couber, da qualificação de utilidade pública, de interesse público e de 
cooperativa social.

Capítulo III
Da Apresentação do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos  

para a Transferência de Recursos Públicos

Art. 4º A transferência de recursos públicos decorrentes de convênios ou de ajustes assemelhados, 
como também de recursos  orçamentários,  está  obrigatoriamente  condicionada,  a  menos que haja  estipulação  em 
sentido contrário de edital/ato convocatório de procedimento e/ou ajuste, motivadas nas duas hipóteses, e/ou legal, à 
apresentação pelo proponente e à aprovação do  Gestor de Plano de Trabalho e Aplicação de Recursos, ficando o 
proponente pelos valores repassados obrigado e vinculado no que se refere ao objeto, objetivos, finalidades, metas, 
cronogramas, prazos, valores, receitas e despesas propostos e aprovados, às definições, motivações e justificativas 
apresentadas e acolhidas e, ainda, à adequada, boa  e regular aplicação dos recursos recebidos, como também, ao 
definido no ajuste ou no recurso orçamentário, do estipulado, quando couber, nas presentes normas e no ordenamento 
jurídico  nacional,  sujeitando-se,  quando do  descumprimento,  à  restituição  de valores  e  às  demais  penalidades  e 
sanções previstas.

§ 1º O citado Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos deverá, no mínimo:

I - definir, detalhar e motivar o objeto, descrevendo todas as suas características;
II - definir, detalhar e motivar o objetivo e as finalidades do proposto;
III - definir, detalhar e motivar as metas quantitativa e qualitativa, as etapas de execução, os prazos, 

a aplicação dos recursos e o cronograma de desembolso, em moeda nacional.

§ 2º O grau de detalhamento,  definição e motivação dos itens definidos no Plano de Trabalho, 
deverão ser estabelecidos pelo Gestor, de acordo com as especificidades de cada área de ação, o que será verificado 
na Prestação de Contas através do Relatório de Cumprimento do Objeto pelo Proponente.

§ 3º O grau de detalhamento, definição e motivação dos valores orçados no Plano de Aplicação de 
Recursos, para efeitos de exame e julgamento do proposto e para efeitos de vinculação e obrigatoriedade na utilização 
dos recursos e na Prestação de Contas, através da Documentação da Receita e Despesa, deverá ser o que segue:

I  -  nas  Despesas  de  Capital,  o  detalhamento  e  motivação  deverão  ser  específicos,  definindo, 
descrevendo e justificando as características das citadas despesas, incluindo orçamentos, projeto técnico aprovado, 
memorial descritivo e outros, de acordo com a despesa. Quando o convênio prevê a execução de obras ou benfeitorias 
no imóvel deve apresentar juntamente com o projeto a licença ambiental e a propriedade do imóvel mediante certidão 
emitida pelo cartório de registro de imóveis competente; 
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II - nas Despesas Correntes, incluindo orçamentos, poderá ocorrer o agrupamento das despesas de 
mesma natureza, devendo ser, porém, definidos, descritos, motivados e justificados os produtos a serem adquiridos e 
os serviços a serem contratados, como segue:

a) nas Despesas com Material de Consumo, poderá ocorrer o agrupamento pela natureza ( Gêneros 
alimentação,  material  limpeza  e  produtos  de  higienização,  material  educativo  e  esportivo,  material  expediente, 
material de processamento de dados, material para reforma de bens...) devendo ser descritos os produtos a serem 
adquiridos dentro de cada agrupamento;

b) nas Despesas com Pessoal e Encargos, poderá ocorrer o agrupamento pelo tipo de profissional 
(professor,  assistente  social,  médico,  psicólogo,  odontólogo,  etc.),  devendo  ser  apresentado,  dentro  de  cada 
agrupamento, o número de profissionais, a carga horária, o salário base e os encargos a serem pagos para cada um dos 
profissionais;

c) nas Despesas com Serviços de Terceiros, Pessoa Físicas e Jurídicas, e Encargos, poderá ocorrer o 
agrupamento pelo tipo de profissional ou pelo tipo de serviço (professor, médico, psicólogo, odontólogo; despesas 
com palestrantes,  conferencistas,  artistas,  atletas;  despesas  com conservação  de bens móveis,  imóveis,  máquinas, 
equipamentos; serviços de informática, reprografia, despesas com energia, água, despesas com locação, etc.), devendo 
ser  apresentado,  dentro  de  cada  agrupamento  de  despesa,  o  número  de  profissionais  com  detalhamento  das 
especificidades de cada um deles, a carga horária, os valores a serem pagos pelos serviços e decorrentes impostos 
e/ou contribuições.

§ 4º Na elaboração do Plano de Aplicação de Recursos, deverá o proponente ter como parâmetro o 
Decreto Municipal que estabelece a Classificação de Despesas Orçamentárias.

Capítulo IV
Da Formalização 

Art. 5° A formalização dos acordos firmados entre o Município e o ente, pessoas física e pessoa 
jurídica, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, deverá, preferencialmente dar-se através de 
Termo de Convênio, modelo disponível no sistema de informática,  a não ser que haja previsão e/ou determinação 
legal para que isso não ocorra.

Art. 6° O convênio de que trata o artigo 5° deverá conter:

I - preâmbulo onde apareça:
a) o nome,  a qualificação, a inscrição no CNPJ ou CPF e  o endereço  dos partícipes, incluindo a 

identificação do Gestor;
b) o nome e o CPF dos titulares dos partícipes, ou daqueles que estiverem atuando por delegação de 

competência, indicando-se, ainda, os dispositivos legais de credenciamento;
c) a finalidade;
d) a sujeição do convênio às normas legais.

II - cláusulas estabelecendo:
a) o objeto e seus elementos característicos com a descrição detalhada, clara e precisa do que se 

pretende realizar ou obter, em consonância com o Plano de Trabalho;
b) a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, quando for o caso;
c) as obrigações do Gestor;
d) a vigência, que deverá ser fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto e 

em função das metas estabelecidas;
e) a obrigação do concedente de prorrogar de ofício a vigência do convênio, quando houver atraso 

na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso verificado;
f)  a  prerrogativa do Município,  exercida pelo Gestor  de exercer  controle e  fiscalização sobre a 

execução do ajustado,  do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos,  bem como de assumir ou transferir  a 
responsabilidade pelo mesmo, de modo a evitar a descontinuidade do serviço, quando for o caso;

g) a classificação funcional programática e econômica da despesa;
h)  o valor a ser repassado e a forma de liberação dos recursos,  obedecendo ao cronograma de 

desembolso estabelecido de acordo com o Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos;
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i) a obrigatoriedade de o proponente apresentar a prestação de contas física e financeira, nos prazos 
estabelecidos, seja parcial ou total;

j) a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do 
instrumento, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitando-se 
o disposto na legislação pertinente;

k)  a  destinação  dos  bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  serviços  e/ou  produtos  adquiridos, 
transformados,  produzidos e/ou  construídos  com recursos  públicos  pelo  proponente,  na ocorrência  das  situações 
previstas no art. 23 desta IN, devendo obrigatoriamente respeitar a finalidade original do bem estabelecida pelo objeto 
do convênio ou de ajustes assemelhados;

l)  a  faculdade  aos  partícipes  para  denunciar  o  convênio  ou  rescindí-lo,  a  qualquer  tempo, 
imputando-se as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se os 
benefícios adquiridos no mesmo período;

m) a obrigatoriedade  de restituição  de eventual  saldo de recursos,  incluindo os  rendimentos  da 
aplicação financeira, na data da conclusão ou extinção do convênio;

n)  o  compromisso  do  proponente  em  restituir  ao  concedente  o  valor  transferido,  se  utilizado 
inadequadamente e, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, desde a data do recebimento, em caso de 
irregularidade grave;

o) as vedações; 
p) o compromisso do proponente em permitir o acesso e disponibilizar ao Gestor e ao Sistema de 

Controle Interno do Município- SCIM, toda a documentação necessária à fiscalização e auditoria da execução do 
ajuste, do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos;

q) o compromisso do proponente em movimentar os recursos na conta bancária específica;
r) a indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes da execução do ajuste.

III - a assinatura do Concedente, do Gestor, do Proponente e de duas testemunhas, devidamente 
qualificadas;

IV - o Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, em anexo.

Parágrafo  único.  A eficácia  dos  convênios  e  seus  aditivos  fica condicionada  à manifestação  da 
Procuradoria Geral do Município e à publicação do respectivo extrato ou súmula em jornal de grande circulação do 
Município.

Capítulo V
Da Vigência, da Prorrogação e das Alterações

Art.  7º O convênio ou ajuste assemelhado terá validade na data de sua publicação, e terá como 
vigência  a  data  derradeira  fixada no ajuste  para a  execução  do Plano de Trabalho  e de Aplicação  de Recursos, 
acrescida de 30 (trinta) dias para a prestação de contas.

§1º  Deverá  o  concedente  prorrogar  de  ofício  o prazo  de  vigência  do  Plano  de  Trabalho  e  de 
Aplicação  de  Recursos,  quando  houver  atraso  na  liberação  dos  recursos  superior  a  30  (trinta)  dias,  limitada  a 
prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde que o proponente não tenha contribuído para a ocorrência do 
citado atraso.

§2º Não serão permitidas prorrogações de forma a que a vigência do ajuste ultrapasse 60 (sessenta) 
meses, nem alterações que tornem o ajuste por tempo indeterminado.

Art.  8º  Demonstrando-se  necessária  a  readequação  do  Plano  de  Trabalho  e  de  Aplicação  de 
Recursos, seja para melhor atendimento à comunidade ou na superveniência de situações, fatos e/ou determinações 
legais, o partícipe poderá propor a mesma, vedada alteração do objeto e/ou mudança que descaracterize ou desfigure 
o proposto e  aprovado,  sendo que a citada readequação  somente poderá  ocorrer  na hipótese de acordo  entre  os 
partícipes, que deverá ser formalizada por escrito.
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Capítulo VI
Da Sistemática para a Utilização dos Recursos 

Seção I
Da Realização das Despesas

Art. 9° A utilização dos recursos públicos deverá ocorrer de acordo com o estipulado no ajuste ou 
verba orçamentária, dentro do prazo de vigência estipulado, em congruência com o Plano de Trabalho e Aplicação de 
Recursos, bem como com o estipulado nas normas e princípios existentes no sistema jurídico nacional.

Art.  10  Quando  o  proponente  for  órgão,  entidade,  sociedade  ou  empresa  controlada  pela 
Administração  Pública,  direta,  indireta  e  fundacional,  o  mesmo  deverá  atender  ao  disposto  na  Lei  Federal  n° 
8.666/93, inclusive no que se refere ao procedimento licitatório, sua dispensa e inexigibilidade, sendo que, no que diz 
respeito  às chamadas  “despesas  irrelevantes”,  o proponente deverá atender  ao disposto no Decreto Municipal  n° 
10.687, de 22 de março de 2002, ou da forma que venha a ser estipulada por legislação que suceder o citado Decreto.

Art. 11 Quando o proponente se tratar de pessoa física ou jurídica não pertencente à Administração 
Pública, é obrigatório antes da realização das despesas com aquisição de bens e serviços realizar pesquisa de preços 
de mercado, comprovada por no mínimo 3 (três) orçamentos ou realizar pesquisa por telefone quando o valor da 
despesa for inferior a R$ 8.000,00, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.687, de 22 de março de 2002, que 
define despesas irrelevantes, comprovada pelo preenchendo do quadro, Anexo II.

Art. 12 Poderão ser admitidas e autorizadas, por ajuste, edital/ato convocatório de procedimento e, 
ainda,  pela concedente,  despesas  para pagamento de serviços contábeis  de profissional  habilitado, para atender à 
prestação  de contas  dos recursos  transferidos,  dentro de valores  a serem estipulados pelo Gestor,  e devidamente 
previstos no Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, valores estes, que deverão levar em conta, dentre outras 
variáveis, a tabela de honorários prevista pelo Conselho Profissional, o volume de trabalho a ser realizado e o volume 
de recursos repassados.
 

Art. 13 Não serão aceitas, notadamente, as despesas efetuadas:

I  -  com bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  materiais,  produtos  e/ou  serviços  considerados 
inadequados e/ou desnecessários para a realização do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, como também, 
com  bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  materiais,  produtos  e/ou  serviços  com  valores  acima  dos  preços 
considerados aceitáveis e/ou acima dos preços de mercado;  

II - em proveito pessoal do partícipe pessoa física e/ou de dirigentes e colaboradores dos órgãos, 
entes e instituições partícipes, como também de seus auxiliares;

III - com encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais não previstos no 
ajuste, ato convocatório/edital de procedimento, plano de trabalho e de aplicação de recursos e/ou em preceito legal;

IV - com qualquer ocupação e/ou contratação de pessoal fora dos parâmetros e finalidades definidos 
no ajuste, plano de trabalho e de aplicação de recursos;

V - com qualquer contratação de pessoal com parâmetros salariais acima do que paga o Município 
de Caxias do Sul, através de sua administração direta, indireta e fundacional, a seus servidores e empregados, de igual 
qualificação,  a  menos  que  haja  definição  em contrário  no  ajuste  e/ou  ato  convocatório/edital  de  procedimento, 
devidamente motivada, e/ou em preceito legal e/ou ocorrendo justificativa para tanto, aceita pelo Gestor;

VI - com gratificação, consultoria, assistência técnica, prestação de serviço ou qualquer espécie de 
remuneração adicional, a servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade da 
administração  direta,  indireta  ou  fundacional  partícipe  e,  ainda,  para  dirigente  e  empregado  e,  ainda,  para  os 
familiares dos dirigentes e dos empregados, de qualquer dos entes participantes, a menos que haja autorização de 
ajuste, ato convocatório/edital de procedimento, devidamente motivada, e/ou quando ocorrer previsão legal;

VII - diárias com alimentação, estadia e hospedagem que ultrapassem os valores das diárias pagas 
aos servidores do Município de Caxias do Sul, a menos que haja previsão motivada no ajuste;

VIII - a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
IX - com taxas bancárias, multas, juros e correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos 

ou  recolhimentos  fora  dos  prazos,  sendo autorizadas  as  despesas  com manutenção  de  conta,  a  menos  que  haja 
vedação definida no ajuste;
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X -  em que  houver  indício  ou  ficar  evidenciada  a  falta  do  atendimento  pleno  das  respectivas 
obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, civis, comerciais, trabalhistas e legais;

XI - que evidenciem práticas que violem os princípios e normas constitucionais,  assim como o 
ordenamento jurídico nacional;

XII - a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no ajuste, ainda que em caráter 
de emergência;

XIII - aquelas realizadas fora do prazo de vigência estabelecido no ajuste.

Seção II
Da Movimentação Bancária

Art. 14 Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do ajuste, em nome do 
proponente, vinculada aos recursos transferidos, será movimentada somente para pagamento das despesas previstas 
no Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos através de cheque nominal direto ao credor e anexar cópia do 
cheque  à  despesa,  por  pagamento  eletrônico  direto  ao  credor,  ordem  bancária  ou  outra  modalidade  de  saque 
autorizada pelo Banco  Central  do Brasil,  em que fiquem identificados sua destinação  e,  no caso de pagamento, 
quitação do credor. 

Art.  15  Os  recursos  públicos,  enquanto  não  utilizados,  serão  direcionados,  obrigatória  e 
imediatamente,  para  aplicação  financeira  de  renda  fixa  de  curto  prazo,  para  atender  notadamente  o  critério  da 
economicidade aliado ao da segurança da aplicação.

Parágrafo  único.  São  proibidas  aplicações  financeiras  em investimento  de  renda  variável  e  em 
outros investimentos de risco.

Art. 16  As receitas obtidas com a aplicação financeira deverão ser utilizadas de acordo com o Plano 
de Trabalho e de Aplicação de Recursos, estando sujeitas às mesmas condições de prestação de contas exigidas para 
os recursos transferidos ou deverão ser devolvidas ao concedente.

Art. 17 A apresentação de extratos bancários contendo a totalidade da movimentação  da Conta 
Corrente referente aos recursos transferidos, como também, da totalidade dos recursos aplicados financeiramente e 
das receitas obtidas com a aplicação financeira, é obrigatória, devendo os mesmos acompanhar a Prestação de Contas 
através da Documentação da Receita e Despesa. 

Seção III
Da Comprovação das Despesas

Art. 18 Os comprovantes de despesas sempre devem ser emitidos em nome do proponente e não 
podem possuir data anterior ou posterior ao período de vigência do ajuste, a menos que haja estipulação no ajuste, 
edital/ato convocatório de procedimento e/ou legal.

Art. 19 Serão aceitos como comprovantes de despesa:

I - as  notas fiscais de compra e/ ou serviços e os cupons fiscais, contendo, além do previsto  no 
artigo19:

a)   o nome ou razão social  do emitente,  endereço completo,  telefone,  CNPJ ou CPF,  Inscrição 
Estadual e Municipal;

b)  data de emissão e o número do documento;
c)  a descrição detalhada da quantidade e preço unitário do produto, bem, material ou serviço;
d)  a identificação do produto, bem, material ou serviço;
e)  o  detalhamento  dos  impostos  e  contribuições  gerados  e/ou  fundamentação  legal  da  não 

incidência.
II  -  os  recibos  do  correio,  como  sedex,  avisos  de  recebimento,  avisos  de  recebimento  com 

verificação de conteúdo e aviso de recebimento com mão própria e outros, desde que possuam o nome do proponente 
ou contenham elementos que identifiquem o proponente como remetente;
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III - nas despesas de viagem anexar bilhetes de passagens de ônibus, navio, trem, avião, ou nota 
fiscal  da contratação do transporte,  acompanhadas de relatório  contendo o itinerário  da viagem, a  data de ida e 
retorno, o nome dos participantes e a comprovação da participação no evento;

IV - comprovantes de pagamento de inscrição em eventos, acompanhados de relatório onde conste o 
programa e datas do evento, a relação dos participante e a comprovação da participação no evento;

V - recibo de pagamento de autônomo, que contenha:
a)  o  nome  do  prestador  de  serviço,  o  endereço  completo,  telefone,  número  do  documento  de 

identidade, CPF, inscrição no INSS,  Certidão de Comprovante de Inscrição no Município; 
b) descrição dos serviços prestados, mês, dias e horas trabalhadas, o valor dos serviços, as retenção 

do INSS, do ISS, do IRRF ou fundamentação legal da não incidência das retenções, data e assinatura do prestador de 
serviços;

c) o número da inscrição profissional, quando a mesma for indispensável para que o prestador de 
serviço possa exercer a profissão.

VI  -  recibo  de  pagamento  de  salário,  datado  e  assinado  pelo  empregado  beneficiado  ou 
acompanhado da comprovação de depósito bancário na conta individual do empregado beneficiado, anexando:

a)  guia de recolhimento do INSS, FGTS e IRRF e outras;
b)  anexar cópia da GFIP.

VII - comprovante de pagamento de impostos e encargos sociais, quando autorizados pelo ajuste;
VIII - notas fiscais de combustível, quando autorizadas pelo ajuste, 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.

Seção IV
Da Utilização dos Bens, Obras, Instalações, Equipamentos , 

Serviços e/ou Produtos Adquiridos, Transformados, Produzidos e/ou Construídos

Art. 20 O proponente deve dar aos bens, obras, instalações, equipamentos, serviços e/ou produtos 
adquiridos, transformados, produzidos e/ou construídos com recursos públicos a destinação definida no ajuste e/ou 
recurso orçamentário.

Parágrafo único. É vedado, no que se refere aos bens, serviços e produtos referidos:
I – a utilização e/ou armazenamento em locais inadequados e/ou que sujeitem os bens, materiais ou 

produtos  à  destruição,  perecimento  e  deterioração  e/ou  em locais  que  não  encontrem  justificativa  plausível  no 
ajustado no Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos;

II – a utilização que signifique favorecimento de pessoas vinculadas, inclusive familiares, aos entes 
e pessoas participantes do ajuste;

III  – a venda, doação, permuta, dação em pagamento,  concessão ou permissão de uso, e toda e 
qualquer forma de alienação e/ou uso que não estiver no ajuste, ou sem a autorização por escrito da concedente.

Art.  21  Os  bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  serviços  e/ou  produtos  adquiridos, 
transformados, produzidos e/ou construídos com os recursos públicos, deverão ser mantidos em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, correndo às custas do proponente toda e qualquer despesa neste sentido, salvo em 
situações que ocorrer autorização escrita do concedente ou previsão no ajuste.

Art. 22  Em caso de roubo, furto, posse indevida e/ou evento que possa ser caracterizado como de 
força maior e/ou excludente de responsabilidade, atingindo os bens, obras, instalações, equipamentos, serviços e/ou 
produtos adquiridos, transformados, produzidos e/ou construídos o proponente deverá:

I - comunicar, imediatamente e por escrito, para conhecimento do órgão Gestor, detalhadamente do 
ocorrido e as medidas cabíveis tomadas, como, dentre outras, a comunicação do fato à autoridade policial, as medidas 
de defesa da posse e/ou medidas administrativas e judiciais;

II - juntar, no processo de Prestação de Contas, para exame do órgão Gestor, a Ocorrência Policial, 
as  medidas  tomadas,  administrativas  e  judiciais,  como  também,  apresentar  outros  elementos  e  documentos  de 
comprovação dos fatos e eventos narrados e das medidas tomadas.
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Art. 23 Quando ocorrerem violações do estipulado no ajuste e, também quando o ente ou pessoa 
proponente  deixar  de  existir,  de  funcionar  ou  tiver  suas  atividades  gravemente  afetadas,  como  também alterar 
drasticamente as suas finalidades sociais e atividades ou entrar em insolvência e falência,  o concedente poderá, a 
partir do exame do caso, exigir a reversão parcial ou total em favor do seu patrimônio, dos bens, obras, instalações, 
equipamentos, serviços e/ou produtos adquiridos, transformados, produzidos e/ou construídos com recursos públicos 
pelo mesmo, ou providenciar a transferência dos mesmos para outros entes, entidades e/ou pessoas que atendam de 
forma mais adequada ao interesse da comunidade, de acordo com o estabelecido no art. 6º, inciso II, letra k desta IN. 

  

Capítulo VII
Da Prestação de Contas

Seção I
Da  Elaboração e Apresentação da Prestação de Contas pelo Proponente

Art.  24 A Prestação  de  Contas  de  Recursos  apresentada  pelo  proponente  ao Gestor  poderá  ser 
parcial ou total, de acordo com as liberações de recursos estabelecidas no ajuste e conterá a Documentação da Receita 
e Despesa e o Relatório de Cumprimento do Objeto pelo Proponente visando comprovar o cumprimento do ajustado e 
do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, devendo ser protocolada na concedente, em carga para o Gestor, 
através de processo administrativo específico, no prazo derradeiro de 30(trinta) dias após a execução do objeto ou, de 
acordo com o estabelecido no ajuste e/ou determinação legal.

Art. 25 A Documentação da Receita e Despesa será composta do seguinte:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas ao Gestor do recurso, Anexo III; 
II - demonstrativo da execução da receita e despesa, preenchido na ordem cronológica da execução 

da despesa, Anexo IV;
III - cópia dos documentos que comprovem os valores relacionados no demonstrativo da execução 

da receita  e despesa em ordem rigorosa da apresentação;
IV - comprovar toda a movimentação bancária realizada com os devidos documentos, não podendo 

ficar pendência para prestação posterior;
V-  as cópias dos documentos deverão ser da 1ª via devidamente autenticadas pelo Gestor;
VI  -  relação  dos  bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  serviços  e/ou  produtos  adquiridos, 

transformados, produzidos e/ou Construídos, Anexo V;
VII - extrato bancário da conta corrente e da aplicação financeira, que comprove a movimentação 

realizada desde o depósito inicial até o zeramento da conta, se a prestação de contas for total, ou, desde o saldo da 
prestação de contas anterior,  demonstrando a movimentação realizada no período a que se refere a prestação de 
contas, e o saldo bancário remanescente, quando se tratar de prestação de contas parcial;

VIII - comprovação de que foi realizada a pesquisa de mercado antes da realização da despesa,  ou, 
ainda, quando couber, cópia dos procedimentos licitatórios realizados ou cópia dos procedimentos de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, de acordo com o estabelecido nos art. 11 e 12 desta IN;

IX - comprovante da devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas  obtidas  nas  aplicações  financeiras  realizadas,  não  utilizadas  no  objeto  pactuado,  serão  devolvidos  ao 
concedente repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas;

X  -  quando  da  hipótese  de  execução  de  obras  ou  benfeitorias  no  imóvel,  anexar  toda  a 
documentação que fez parte da execução,  incluindo orçamentos,  projetos técnicos, memoriais descritivos,  licença 
ambiental  e a  propriedade do imóvel mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente; de 
acordo com o art. 4º, §3º, inciso I desta IN, o Certidão de Habite-se, o Certidão Negativa da matrícula no Cadastro 
Específico do INSS (CEI) e o Termo de Recebimento por profissional habilitado;

XI - cópia da ata e/ou parecer do órgão do proponente, que seja encarregado, por estipulação legal, 
estatutária,  portaria  ou  regimento  interno,  de  apreciar  as  contas  da  Diretoria,  demonstrando  ter  examinado  a 
Documentação da Receita e Despesa e o Relatório de Cumprimento do Objeto pelo Proponente da Prestação de 
Contas referentes aos recursos transferidos pelo concedente.
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§ 1º O proponente fica comprometido a fornecer ao concedente todas as informações necessárias, 
assim como colocar à disposição toda a documentação que possibilite a verificação da execução do Plano de Trabalho 
e de Aplicação de Recursos, bem como as informações necessárias à verificação do uso dos bens, obras, instalações, 
equipamentos, serviços e/ou produtos adquiridos, transformados, produzidos e/ou construídos, seu armazenamento e 
estado de conservação. 

§ 2º O proponente deverá manter os documentos relacionados ao convênio de repasse pelo prazo de 
10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas, em atendimento ao artigo 3º, § 3º, da 
Portaria Interministerial 127 de 29.05.2008.

Art. 26 O Relatório de Cumprimento do Objeto pelo Proponente seguirá orientação, normatização e 
exigências do Gestor, em função das especificidades de cada área de atuação, entre outras, terá que conter, Anexo VI: 

I-  identificação do proponente, nº do convênio, valor repassado, mês de referência;
II- resumo circunstanciado do objeto executado, como por exemplo: descrever as ações, período de 

duração, local, data, relação de pessoas envolvidas, público atingido, etc...;
III- local, data e assinatura da pessoa responsável pela execução do objeto e pelo responsável legal 

da entidade.

Seção II
Da Análise e  da Aprovação da Prestação de Contas pelo Gestor

Art. 27 A Prestação de Contas dos recursos transferidos será analisada e aprovada de forma parcial 
ou total pelo Gestor, de acordo com as liberações definidas no ajuste, que anexará ao processo o Parecer do Gestor de 
Avaliação do Cumprimento do Objeto, o Relatório Financeiro do Gestor e o Parecer do Gestor de Aprovação da 
Prestação de Contas , sendo:

I - o Parecer do Gestor de Avaliação do Cumprimento do Objeto, baseado no acompanhamento 
físico da execução do objeto, por profissional  habilitado da unidade Gestora e no Relatório de Cumprimento do 
Objeto  pelo  Proponente,  entre  outros,  observará  o  adequado  e  qualificado  cumprimento  do  Plano  de  Trabalho, 
assinado pelo mesmo e pelo representante legal da unidade Gestora,  Anexo VII; 

 II - o Relatório Financeiro do Gestor, baseado na documentação apresentada pelo proponente e no 
Parecer do Gestor de Avaliação do Cumprimento do Objeto, fazendo análise do cumprimento do Plano de Trabalho e 
de Aplicação de Recursos, entre outras terá que conter, Anexo VIII: 

a) a adequação, regularidade e veracidade dos documentos e demonstrativos de receitas, despesas, 
bancários e contábeis apresentados;

b)  a verificação do adequado, bom, correto e regular uso dos recursos públicos;
c) o atendimento das normas do concedente, da presente normatização e das normas e princípios 

presentes no ordenamento jurídico nacional;
d) o apontamento das situações em que, porventura os recursos tenham sido utilizados de forma 

inadequada  ou  irregular,  assim como as  providências  a  serem tomadas  com o  objetivo  de  regularização  de  tal 
situação, seja através da apresentação de outros documentos, seja através da devolução dos recursos inadequadamente 
utilizados, ou outras, consideradas cabíveis;

e)  as  providências  tomadas  pelo  proponente  para  a  correção  das  irregularidades  apontadas, 
acompanhadas de esclarecimentos, comprovantes, devoluções de valores, quadro complementar do demonstrativo da 
execução da receita e despesa, e outros que julgarem necessários.

III - o Parecer do Gestor de Aprovação da Prestação de Contas, baseado no Parecer do Gestor de 
Avaliação do Cumprimento do Objeto e no Relatório Financeiro do Gestor, que se pronunciará quanto à aprovação ou 
não da prestação de contas, Anexo IX.              

Art. 28 O Parecer do Gestor de Aprovação poderá ter como resultado:

I - a aprovação, quando na sua forma e conteúdo for comprovado o atendimento do estabelecido no 
ajuste, no Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, em conformidade com as presentes normas e princípios 
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constitucionais e legais vigentes;
II  -  a aprovação com ressalvas,  quando ficar evidenciada inconformidade e/ou falta de natureza 

formal, desde que não ocorra dano ao Erário e nem ofensa a normas de natureza substancial que regulem a matéria, e 
que, mesmo assim, seja evidenciado o atendimento do estabelecido no ajuste, no Plano de Trabalho e de Aplicação de 
Recursos, em conformidade com as presentes normas e princípios constitucionais e legais vigentes, não implicando a 
devolução de recursos;

III  -  a  desaprovação  parcial,  quando  se  verificar  que  parte  dos  recursos  foram aplicados  com 
irregularidades e inadequações de natureza substancial, em especial quando não ocorrer a adequada, boa, correta e 
regular utilização dos recursos, e, ainda havendo dano e/ou prejuízo ao Erário, verificando-se situações de desacordo 
substancial com o estipulado no ajuste, no Plano de Trabalho e na Aplicação de Recursos, e, ainda, quando verificado 
defeito na documentação de receitas e despesas, implicando na devolução parcial dos recursos;

IV - a desaprovação total, quando se verificar que os recursos foram aplicados com irregularidades e 
inadequações de natureza substancial, em especial quando não ocorrer a adequada, boa, correta e regular utilização 
dos recursos, e, ainda, havendo dano e/ou prejuízo ao Erário, verificando-se situações de desacordo substancial com o 
estipulado no ajuste, no Plano de Trabalho e na Aplicação de Recursos, e, ainda, quando verificado defeitos, entre 
outros:

a) na documentação de receitas e despesas; 
b) na utilização, conservação, localização e armazenagem de bens, obras, instalações, equipamentos, 

serviços e/ou produtos adquiridos, transformados, produzidos e/ou construídos com os recursos públicos;
c) no atraso injustificado no cumprimento do definido, de forma a impossibilitar a conclusão das 

atividades nos prazos acordados; 
d) na paralisação das atividades previstas, sem justa causa e prévia comunicação;
e) na falta de aplicação da contrapartida acordada; 
f) na transferência total ou parcial para terceiros, de valores e/ou bens, não ajustada,  causando grave 

dano e/ou prejuízo ao Erário, a configuração, em tese, de crime ou ato de improbidade administrativa; 
g) no desfalque e/ou desvio de dinheiro, bens ou valores, e/ou grave afronta às normas e princípios 

norteadores da ação da concedente e/ou às normas e princípios constitucionais e legais.

Parágrafo único. Na desaprovação total da prestação de contas implicará na devolução da totalidade 
dos recursos,  atualizados monetariamente e acrescidos de juros, segundo índices oficiais, a partir  da data do seu 
recebimento,  além  da  devolução  de  bens,  obras,  instalações,  equipamentos,  serviços  e/ou  produtos  adquiridos, 
transformados, produzidos e/ou construídos com os recursos públicos.

Art.  29  Após  concluída  a  análise  pelo  Gestor  os  processos  de  Prestação  de  Contas  ficarão  à 
disposição do SCIM para auditoria, conforme Seção III.

Parágrafo único. O Gestor deverá manter os documentos relacionados ao convênio de repasse pelo 
prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas, em atendimento ao artigo 3º, § 3º, 
da Portaria Interministerial 127 de 29.05.2008.

  Seção III
Da Auditoria na Prestação de Contas 

 
Art. 30 A Prestação de Contas, analisada e aprovada pelo Gestor, ficará à disposição do SCIM para 

auditoria, que emitirá Parecer sobre a análise realizada baseado na documentação, nos relatórios e nos pareceres da 
prestação de contas e após o Gestor tomará as providências cabíveis. 
                                                                                                              

Art.  31 Para manifestar-se a respeito da análise dos Processos de Prestação de Contas, o SCIM 
poderá,  sempre  que  necessário  ou  considerado  oportuno,  proceder  à  auditoria  in  loco,  e  o  proponente  deverá 
disponibilizar toda a documentação relacionada ao ajuste, no sentido de que haja as condições ideais para o trabalho 
de auditagem.

Art. 32 A auditagem poderá ocorrer a qualquer tempo, desde a assinatura do ajuste ou consignação 
do recurso orçamentário até o prazo de 10 (dez) anos contados da data em que foi aprovada a prestação de contas e/ou 
dentro dos prazos estipulados legalmente e/ou dentro dos prazos definidos nas normatizações e ajustes.
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Capítulo VIII
Das Penalidades e Sanções

Art.  33 Além do previsto nos demais artigos  da presente instrução normativa,  na ocorrência de 
irregularidades,  dependendo de sua gravidade,  a concedente poderá aplicar,  a  qualquer tempo,  dentre outras,  as 
seguintes sanções e penalidades:

I - advertência;
II - retenção de recursos;
III - multa, a depender de estipulação no ajuste, do edital e/ou de normatização da concedente e/ou 

legal;
IV - rescisão do ajuste;
V - impedimento para que seja efetuado novo ajuste e/ou consignação de verba orçamentária;
VI - declaração de inidoneidade.

Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art.  34  A  inobservância  do  disposto  nesta  Instrução  Normativa  constitui  omissão  de  dever 
funcional, passível das penalidades previstas em lei.

Art. 35 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Instrução 
Normativa CGM 001/2004, publicação no Jornal  do Município, nº 195 de 30.07.2004.

Fundamentação  Legal:  Lei  Federal  8.666  de  21.06.93,  Decreto  Municipal  6.170  de  25.07.07, 
Portaria Interministerial 127 de 29.05.08 e Constituição Federal 1988.

Edson Humberto Néspolo
Chefe de Gabinete do Prefeito


