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DECRETO Nº 19.817, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.

Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 
31  de  julho  de  2014,  para  dispor  sobre 
regras e procedimentos do regime jurídico 
das  parcerias  celebradas  entre  a 
Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta  e  as  organizações  da  sociedade 
civil, e estabelece outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Disposições preliminares

Art.  1º  Este  Decreto  dispõe  sobre  regras  e  procedimentos  do  regime  jurídico  das 
parcerias  celebradas  entre  a  Administração  Pública  Municipal  Direta  e  Indireta  e  as 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) de que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014.

Art. 2º As parcerias entre a Administração Pública Municipal Direta e Indireta e as 
organizações  da  sociedade  civil  terão  por  objeto  a  execução  de  atividade  ou  projeto 
previamente estabelecidos em planos de trabalho e deverão ser formalizadas por meio de:

I  -  termo de  fomento  ou  termo de  colaboração,  quando envolver  transferência  de 
recurso financeiro; ou

II - acordo de cooperação, quando não envolver transferência de recurso financeiro.

§ 1º O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja 
concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar projetos 
desenvolvidos ou criados por essas organizações.

§ 2º O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho 
cuja concepção seja da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, com o objetivo 
de executar projetos ou atividades parametrizadas pela Administração Pública Municipal.

§ 3º A liberação dos recursos financeiros do Município às Organizações da Sociedade 
Civil dar-se-á dentro dos limites consignados no Orçamento Municipal e em observância 
aos dispositivos da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

§ 4º O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente 
produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de 
publicidade da Administração Pública. 
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Art.  3º  A  Administração  Pública  Municipal  planejará  ações  para  garantir 
procedimentos internos prévios que visem adequar as condições administrativas do órgão ou 
entidade responsável pela gestão da parceria, devendo:

I  -  providenciar  os  recursos  materiais  e  tecnológicos  necessários  para  assegurar 
capacidade técnica e operacional da Administração para instituir processo seletivo, avaliar 
propostas, monitorar a execução dos objetos de parcerias e apreciar as prestações de contas;

II  -  buscar,  sempre  que  possível,  a  padronização  de  custos,  planos  de  trabalho  e 
indicadores de avaliação de resultados;

III - promover a capacitação de agentes públicos, de representantes da sociedade civil 
organizada e de conselhos de direitos e políticas públicas, em relação ao objeto e à gestão de 
parcerias.

Parágrafo  único.  Os  órgãos  e  as  entidades  da  Administração  Pública  Municipal 
poderão  editar  orientações  complementares,  de  acordo  com  as  especificidades  dos 
programas e das políticas públicas setoriais.

Art.  4º  Não se aplicam as  exigências  da Lei  Federal  nº  13.019,  de  2014,  e  deste 
Regulamento  aos  contratos  de  gestão  celebrados  com  organizações  sociais,  desde  que 
cumpridos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 8.059, de 17 de dezembro de 2015.

Seção II
Das Competências

Art. 5º A celebração das parcerias previstas na Lei Federal nº 13.019, de 2014, será 
firmada  pelo  Prefeito,  podendo  ser  delegada  ao  Procurador-Geral  quando  a  parceria 
envolver recursos financeiros até o valor correspondente a 35.000 Valores de Referência 
Municipal (VRMs), para a Administração Direta.

Parágrafo único. Para a Administração Indireta e Fundacional, a parceria será firmada 
pelos seus representantes legais.

Art. 6º Compete aos Secretários Municipais da pasta interessada e aos dirigentes das 
entidades da Administração Pública Municipal Indireta, em especial:

I - autorizar a abertura de editais de chamamento público;

II - indicar gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de 
modo eficaz;

III - indicar a comissão de seleção, indicando seus membros, que deverá ser composta 
por  integrantes  possuidores  de  conhecimento  técnico  e  habilitação  adequada  para  o 
cumprimento de suas atribuições, observado o artigo 2º, X, da Lei Federal nº 13.019, de 
2014;

IV - indicar a comissão de monitoramento e avaliação, indicando seus membros, os 
quais deverão obrigatoriamente possuir conhecimento técnico e habilitação adequada para o 
cumprimento de suas atribuições, observado o artigo 2º, XI, da Lei Federal nº 13.019, de 
2014;

V -  homologar o resultado de chamamentos públicos;

VI - decidir os recursos administrativos interpostos;
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VII - anular ou revogar editais de chamamento público;

VIII - aplicar as penalidades previstas em editais de chamamento público e em termos 
de colaboração e de fomento e acordos de cooperação;

IX - autorizar alterações nos termos de colaboração e de fomento e nos acordos de 
cooperação;

X  -  denunciar  ou  rescindir  termos  de  colaboração  e  de  fomento  e  acordos  de 
cooperação;

XI  -  expedir  as  prorrogações  de  ofício  da  vigência  dos  instrumentos  de  parceria, 
quando couber; 

XII - decidir sobre prestações de contas das parcerias;

XIII - decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, 
sobre a viabilidade, conveniência e oportunidade de realização das propostas apresentadas, 
bem como sobre a instauração de chamamentos públicos dele decorrentes; e

XIV - decidir sobre eventuais casos omissos relativos aos procedimentos de que trata 
este Decreto. 

Art. 7º Quando o objeto da parceria se inserir no campo funcional de mais de uma 
Secretaria  Municipal,  autarquia  ou  fundação  a  celebração  será  efetivada  conjuntamente 
pelos respectivos secretários e/ou pelos dirigentes das entidades da Administração Pública 
Municipal  Indireta,  e  o  termo  de  colaboração,  o  termo  de  fomento  ou  o  acordo  de 
cooperação deverão especificar as atribuições de cada partícipe.

Seção III
Da abertura do processo

Art. 8º O procedimento para instrução das parcerias sem Chamamento Público  será 
iniciado  com  a  abertura  de  processo  administrativo  devidamente  protocolado  com,  no 
mínimo, a seguinte documentação:

I - pedido;

II - portarias de designação das Comissões e do Gestor da Parceria;

III - justificativa da unidade requisitante;

IV - plano de trabalho, quando for o caso;

V - documentos do art. 34, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;

VI - declaração de que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no art. 
39, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;

VII - súmula de publicação;

VIII - minuta do Acordo de Cooperação, ou Termos de Colaboração e de Fomento;
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IX - parecer do art.  35, V, da Lei Federal nº 13.019, de 2014, para os Termos de 
Colaboração e de Fomento.

Parágrafo único. Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de chamamento público, 
será  exigido,  além dos documentos  do  caput,  justificativa  da  ausência  de  realização de 
chamamento e orçamento.

Art. 9º O procedimento para realização do Chamamento Público será iniciado com a 
abertura de processo administrativo, contendo a seguinte documentação:

I - pedido ou resolução do conselho;

II - portarias de designação das Comissões e do Gestor da Parceria;

III - justificativa da unidade requisitante;

IV - Termo de Referência ou outro instrumento contendo:

a) critérios para seleção da proposta; e

b) documentos exigidos para habilitar a organização.

V - orçamento, para os termos de colaboração; e

VI - plano de trabalho, quando exigido.

Parágrafo  único.  Nas  hipóteses  em que  for  considerada  necessária  e  justificada  a 
contrapartida em bens e serviços para celebração da parceria, terá os parâmetros para a sua 
mensuração econômica apresentados pela organização da sociedade civil, de acordo com os 
valores de mercado, não devendo haver o depósito respectivo de valores na conta bancária 
específica do termo de colaboração ou de fomento.

CAPÍTULO II
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Seção I
Disposições gerais

Art. 10. A seleção da organização da sociedade civil para celebrar parceria deverá ser 
realizada pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta por meio de chamamento 
público, nos termos do art. 24 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

Parágrafo único. O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se 
houver previsão no edital e, se assim o for recomendado, em razão da natureza, extensão, 
complexidade ou dimensão do objeto. 

Art. 11. O edital de chamamento público especificará, no mínimo:

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
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II - o objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação 
correspondente;

III - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação da proposta de 
trabalho;

IV - as condições e os prazos para interposição de recurso administrativo no âmbito do 
processo de seleção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, ficando os proponentes desde logo intimados a apresentar contrarrazões no 
mesmo  prazo,  que  começará  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 

V - o valor de referência para a realização do objeto;

VI - os limites de cumprimento das metas, sem modificação de valor global, quando 
for o caso;

VII - a forma e o prazo para esclarecimentos de dúvidas e/ou impugnações acerca do 
edital;

VIII - a minuta do instrumento de parceria;

IX  -  as  medidas  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade 
reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria; 

X - as datas e os critérios de seleção, julgamento e desempate das propostas, inclusive 
no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso;

XI - as datas previstas para divulgação dos resultados da seleção; 

XII - o plano de trabalho, no caso de termo de colaboração e no acordo de cooperação, 
quando for o caso; e

XIII  -  nas  hipóteses  em que  o  plano  de  trabalho  compreender  aquisição  de  bens 
materiais permanentes, a definição do destino a ser dado aos bens.

§  1º  Nos  casos  das  parcerias  com  vigência  plurianual  ou  firmadas  em  exercício 
financeiro  seguinte  ao  da  seleção,  o  órgão  ou  a  entidade  pública  municipal  indicará  a 
previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos 
exercícios seguintes.

§ 2º Os critérios de julgamento de que trata o inciso X do caput deverão abranger, no 
mínimo, o grau de adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou 
da ação em que se insere a parceria;  aos resultados esperados; e, ao valor de referência ou 
teto constante do edital.

§ 3º Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao valor apresentado para a 
proposta, observado o disposto no § 5º do art. 27 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

§ 4º Para celebração de parcerias, poderão ser privilegiados critérios de julgamento 
como inovação e criatividade, conforme previsão no edital.

§ 5º O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal deverá assegurar que 
o valor de referência indicado no edital seja compatível com o objeto da parceria, o que 
pode ser realizado por qualquer meio que comprove a estimativa do valor especificado.
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Art.  12.  Em  até  5  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das 
propostas,  qualquer  cidadão  ou  pessoa  jurídica  poderá  solicitar  esclarecimentos, 
providências  e  impugnar  o  edital  de  chamamento  público,  mediante  requerimento,  nos 
termos do edital.

§ 1º A Administração Pública deverá avaliar e responder a petição em até 2 (dois) dias 
úteis antes da data e do horário do recebimento e abertura dos envelopes.

§ 2º Toda e qualquer modificação no edital deve ser divulgada pela mesma forma que 
se deu o texto original e, no caso de afetar a formulação das propostas, o prazo inicialmente 
estabelecido será renovado, sendo que deverá ser dado ciência às organizações proponentes. 

Art.  13.  A abertura  dos  envelopes  contendo  as  propostas  e  a  documentação  das 
organizações da sociedade civil  será realizada em sessão pública,  da qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos presentes e pela Comissão de Seleção. 

§  1º  Todos  os  documentos  serão  rubricados  pelos  presentes  ou  representantes 
escolhidos na sessão.

§ 2º É facultada a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo de chamamento público, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação de caráter eliminatório previsto no edital e que deveria constar originariamente 
da proposta.

Seção II
Do processo de seleção 

Art. 14. O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a 
homologação dos resultados.

Art. 15. A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.

§  1º  As  propostas  serão  classificadas  de  acordo  com  os  critérios  de  julgamento 
estabelecidos no edital.

§  2º  Será  eliminada  a  organização  da  sociedade  civil  cuja  proposta  esteja  em 
desacordo com os termos do edital ou que não contenha as seguintes informações:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

II  -  descrição  de  metas  a  serem  atingidas  e  de  atividades  ou  projetos  a  serem 
executados, devendo haver detalhamento do que se pretende realizar ou obter, bem como 
quais serão os meios utilizados para tanto;

III - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 
ou dos projetos abrangidos pela parceria;

IV - forma e prazo de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das 
metas a eles atreladas;

V - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas.
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Seção III
Da Divulgação 

Art. 16. O órgão ou a entidade pública municipal divulgará as decisões atinentes ao 
processo de seleção no seu sítio eletrônico oficial e imprensa oficial.

CAPÍTULO III
DA VIGÊNCIA

Art.  17.  O prazo de  vigência  da parceria  não poderá  ultrapassar  a  10 (dez)  anos, 
incluídas eventuais prorrogações.

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Seção I
Da liberação e da contabilização dos recursos

Art.  18.  A liberação  de  recursos  obedecerá  ao  cronograma  de  desembolso  que 
guardará consonância com as metas da parceria. 

Art. 19. Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil estão 
vinculados ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por 
prestação  de  serviços  e  devem  ser  alocados  nos  seus  registros  contábeis  conforme  as 
Normas Brasileiras de Contabilidade.

Seção II
Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos

Art. 20. As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade 
civil com recursos transferidos pela Administração Pública Municipal adotarão métodos que 
demonstrem a vantajosidade da contratação.

§ 1º A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor 
previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da 
compra ou contratação.

§ 2º Se o valor efetivo da compra ou contratação não corresponder ao previsto no 
plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá justificar a compatibilidade do 
valor efetivo com os novos preços praticados no mercado.

Art.  21.  As compras e contratações da organização da sociedade civil  deverão ser 
realizadas de forma a resguardar a adequação da utilização dos recursos da parceria, tais 
como: 

I - cotação de preços por item com, no mínimo, 3 (três) fornecedores/prestadores de 
serviços, realizada por meio de e-mail, telefone, sítios eletrônicos públicos ou privados, ou 
outros meios disponíveis; 

II - utilização de atas de registro de preços em vigência adotadas por órgãos públicos 
vinculados ao Município, como forma de adoção de valores referenciais pré-aprovados;

III  -  utilização  de  tabelas  de  preços  de  associações  profissionais,  publicações 
especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público que sirvam 
de referência para demonstrar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no 
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mercado ou com outras parcerias da mesma natureza;

IV  -  priorização  da  acessibilidade,  da  sustentabilidade  ambiental  e  do 
desenvolvimento local como critérios, especialmente nas hipóteses diretamente ligadas ao 
objeto da parceria.

§  1º  Para  a  aquisição  de  itens  de  pequeno  valor  e  em  quantidade  irrisória  que 
componham uma compra de maior vulto, desde que previstas as condições em edital e no 
Instrumento da Parceria, será permitida a aquisição pelo menor valor global respeitando o 
agrupamento por elemento de despesa.

§ 2º É vedado adquirir bens ou serviços fornecidos do próprio dirigente ou integrantes 
da organização da sociedade civil, seus cônjuges e parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o segundo grau, inclusive nos casos em que fizerem parte do quadro societário 
da empresa a ser contratada, bem como usufruir de qualquer forma de vantagem advinda da 
aplicação dos  recursos  recebidos,  exceto  no caso  de contratação de  serviços  de  notória 
especialização, enumerados no art. 13 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na  
contratação  de  profissional  de  setor  artístico,  desde  que  reconhecido  pela  crítica 
especializada ou pela opinião pública e limitado ao desempenho de suas funções.

Art. 22. Os custos indiretos necessários à execução do objeto, de que trata o inciso III, 
do  art.  46,  da  Lei  Federal  nº  13.019,  de  2014,  poderão  incluir,  entre  outras  despesas, 
internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços 
contábeis e de assessoria jurídica.

Art. 23. A equipe de trabalho necessária à execução do objeto da parceria poderá ser 
composta por pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil  ou que 
vierem a ser contratadas.

§  1º  É  vedado  à  Administração  Pública  Municipal  praticar  atos  de  ingerência  na 
seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o 
recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

§  2º  A participação  de  servidor  público  aposentado,  contratado  pela  organização 
social, na execução da parceria, fica condicionada ao transcurso do prazo de 6 (seis) meses 
do ato do desligamento.

Art. 24. Além da equipe de trabalho, poderão ser pagas as despesas com impostos, 
contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores:

I  -  estejam  previstos  no  plano  de  trabalho  e  sejam  proporcionais  ao  tempo 
efetivamente dedicado à parceria; e

II  -  sejam  compatíveis  com  o  valor  de  mercado  e  observem  os  acordos  e  as 
convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o limite estabelecido 
em  regulamento  do  órgão  ou  entidade  da  Administração  Municipal,  que  não  poderá 
ultrapassar o teto da remuneração do Município.

Art. 25. A organização da sociedade civil parceira se compromete, na assinatura do 
termo  de  colaboração  ou  de  fomento,  a  disponibilizar  toda  a  documentação  relativa  à 
parceria, a qualquer tempo, tanto ao gestor da parceria quanto aos órgãos de controle do 
Município.

Seção III
Do Pagamento das Despesas

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul                    Decreto nº 19.817/2018, pág. 9 de 60

Art. 26. A comprovação das despesas realizadas com recursos da parceria será feita 
por meio de notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento e valor, 
emitidos em favor da organização da sociedade civil, devendo constar, ainda, o número do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e os dados de identificação do instrumento de 
parceria, em consonância com o que estabelece o Manual de Prestação de Contas, Anexo I 
deste Decreto. 

Art.  27.  É  vedada a  antecipação  do pagamento  integral  do  preço de  contratos  de 
fornecimento de bens e prestação de serviços por parte da organização da sociedade civil, 
com  recursos  da  parceria,  podendo  haver  pagamentos  parciais,  quando  a  execução  do 
contrato observar o cronograma de execução físico-financeiro atrelado ao objeto.

Art. 28. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 
titularidade dos fornecedores de bens e prestadores de serviços.

§  1º  Quando  houver  impossibilidade  física  de  pagamento  mediante  transferência 
eletrônica,  o  termo  de  colaboração  ou  de  fomento  poderá  admitir  a  realização  de 
pagamentos em espécie, principalmente nos casos de: 

I  -  ser  necessária  a  disponibilização  de  valores  em espécie  para  fornecedores  ou 
prestadores  de  serviços,  em  razão  da  região  de  execução  ou  do  objeto  do  termo  de 
colaboração ou do termo de fomento; ou

II - o fornecedor de bens ou prestador de serviço não possuir conta bancária própria, e 
o valor for igual ou inferior a 3 (três) VRMs. 

§ 2º Os casos previstos no § 1º deste artigo deverão ser previamente justificados pela 
organização da sociedade civil e autorizados pela Administração Pública Municipal.

§ 3º Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual de 30 (trinta) 
VRMs por beneficiário, levando-se em conta toda a duração da parceria.

§ 4º Os pagamentos realizados em espécie não dispensam o registro do beneficiário 
final da despesa na prestação de contas.

Art.  29.  O atraso  na  disponibilidade  dos  recursos  da  parceria  pela  Administração 
Pública  Municipal  autoriza  o  reembolso  das  despesas  realizadas  pela  organização  da 
sociedade civil após a publicação do termo de colaboração ou de fomento na internet e na 
imprensa  oficial,  bem  como  das  despesas  realizadas  entre  o  período  da  liberação  das 
parcelas subsequentes, desde que devidamente comprovadas e realizadas no cumprimento 
das obrigações assumidas por meio do plano de trabalho.

Art.  30.  É vedado o pagamento de juros,  multas ou correção monetária,  inclusive 
referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo 
se  decorrentes  de  atrasos  da  Administração Pública  Municipal  na  liberação de  recursos 
financeiros,  hipótese  em  que  poderá  haver  complementação  de  recursos  para  suprir  o 
adimplemento não previsto.

Parágrafo  único.  A vedação  contida  no  caput não  impede  que  a  organização  da 
sociedade  civil  preveja  no  plano  de  trabalho  o  pagamento  de  despesas  relativas  ao 
cumprimento de cláusulas contratuais de reajuste em contratações com terceiros por prazo 
superior a 1 (um) ano.

Art.  31.  A organização da  sociedade civil  somente  poderá  pagar  despesa  em data 
posterior ao término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato 
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gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

Seção IV
Das alterações na parceria

Art. 32. O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal poderá autorizar 
ou propor a alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, após, 
respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil, desde que não 
haja alteração de seu objeto, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, da seguinte 
forma:

I - por termo aditivo, em especial:

a) para ampliação em até 30% (trinta por cento) do valor global;

b) para reduzir o valor global, sem limitação de montante;

c) para alterar a vigência da parceria;

d) para alterar a destinação dos bens remanescentes.

II - por apostilamento, em especial:

a) para reajuste de valores;

b) para remanejar recursos dentro da mesma categoria econômica, custeio ou capital, 
até o limite de 10% (dez por cento) do total de cada categoria, sem alterar o valor global.

Parágrafo único. Na ampliação de que trata o inciso I, deverá haver proporção entre os 
valores e metas alterados, salvo justificativa da autoridade competente.

Art.  33.  Na  hipótese  da  alínea  “d”,  do  inciso  I,  do  art.  32,  a  custódia  dos  bens 
permanecerá sob a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão final do 
pedido.

CAPÍTULO V
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Seção I
Da comissão de monitoramento e avaliação

Art.  34.  A comissão  de  monitoramento  e  avaliação  é  a  instância  administrativa 
colegiada responsável pelo monitoramento da parceria, pela proposta de aprimoramento dos 
procedimentos,  pela  padronização  de  objetos,  custos  e  indicadores  e  pela  produção  de 
entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a 
avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

§  1º  O  órgão  ou  a  entidade  pública  municipal  designará,  em  ato  específico,  os 
integrantes da comissão de monitoramento e avaliação, a ser constituída por, no mínimo 3 
(três) membros,  sendo, pelo menos,  um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal.

§ 2º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico 
de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.
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§ 3º O órgão ou a entidade pública municipal poderá estabelecer uma comissão de 
monitoramento  e  avaliação  para  cada  secretaria,  autarquia  ou  fundação,  observado  o 
princípio da eficiência.

§ 4º A comissão de monitoramento e avaliação reunir-se-á periodicamente a fim de 
avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações previstas neste Decreto.

§ 5º O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo 
específico  poderão  ser  realizados  por  comissão  de  monitoramento  e  avaliação  a  ser 
constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as 
exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste Decreto.

Art.  35. O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar 
impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar que:

I  -  tenha  participado,  nos  últimos  5  (cinco)  anos,  como  associado,  cooperado, 
dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil;

II - sua atuação no monitoramento e na avaliação configure conflito de interesse; e

III - tenha participado da comissão de seleção da parceria. 

Seção II
Das ações e dos procedimentos

Art. 36. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 
objetivando a gestão adequada e regular das parcerias.

§  1º  O  termo  de  fomento  ou  de  colaboração  deverá  prever  procedimentos  de 
monitoramento e avaliação da execução de seu objeto a serem realizados pelo órgão ou pela 
entidade da Administração Pública Municipal.

§ 2º As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas 
de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e 
outros mecanismos de tecnologia da informação.

Art. 37. O órgão ou entidade da Administração Pública Municipal emitirá relatório de 
monitoramento e avaliação de parceria, nos moldes e prazos estabelecidos no Manual de 
Instruções  para  Uso  dos  Recursos  e  Prestação  de  Contas,  Anexo  I  deste  Decreto,  e  o 
submeterá à comissão de monitoramento e avaliação.

Art. 38. O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal poderá realizar 
visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta 
for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas.

§ 1º Sempre que houver visita técnica  in loco, o resultado será circunstanciado em 
relatório  de  visita  técnica in  loco,  enviado  à  organização  da  sociedade  civil  para 
conhecimento,  esclarecimentos e  providências  e  poderá ensejar a  revisão do relatório,  a 
critério do órgão ou da entidade da Administração Pública Municipal.

§ 2º A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria 
realizadas pelo órgão ou pela entidade da Administração Pública Municipal, pelos órgãos de 
controle interno e pelos Tribunais de Contas.

Art. 39. Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, o órgão ou a entidade 
pública municipal realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação.
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Seção III
Do Gestor da Parceria

Art. 40. O gestor da parceria, nomeado pelo titular da pasta pertinente ou dirigente da 
entidade  da  Administração  Pública,  representará  o  órgão  ou  entidade  responsável  pelo 
objeto  na  interlocução com a organização da  sociedade civil  parceira  e  emitirá  Parecer 
Técnico Conclusivo, nos moldes e prazos estabelecidos no Manual de Instruções para Uso 
dos Recursos e Prestação de Contas, Anexo I deste Decreto.

Parágrafo  único.  O órgão ou a  entidade  pública  municipal  poderá  estabelecer  um 
gestor de parceria por processo administrativo para a celebração da parceria, observado o 
princípio da eficiência.

Art. 41. O gestor da parceria poderá, quando necessário: 

I  -  solicitar  reunião  com a  comissão  de  monitoramento  e  avaliação,  apresentando 
informações sobre as ações realizadas pela Organização da Sociedade Civil, sugestões de 
melhorias, além de questões financeiras relacionadas ao período avaliado, se for o caso;

II - elaborar consulta sobre dúvida específica à Procuradoria-Geral do Município ou 
assessoria  jurídica das entidades  da Administração Pública Municipal  Indireta,  órgão de 
controle  interno  ou outras  secretarias  e  órgãos  que  se  fizerem necessários  com fins  de 
assessoramento jurídico e técnico que subsidie seus trabalhos. 

§ 1º Na hipótese do gestor deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão 
ou entidade da Administração Pública ou ainda em caso de afastamento, deverá ser indicado 
novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, o Secretário da pasta ou o dirigente da 
Administração  Pública  pertinente  todas  as  obrigações  do  gestor,  com  as  respectivas 
responsabilidades. 

§ 2º O gestor da parceria deverá se declarar impedido de participar do monitoramento 
e da avaliação da parceria quando verificar que:

I  -  tenha  participado,  nos  últimos  5  (cinco)  anos,  como  associado,  cooperado, 
dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil;

II - sua atuação no monitoramento e na avaliação configure conflito de interesse; e

III - tenha participado da comissão de seleção da parceria. 

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I
Disposições gerais

Art.  42.  A prestação  de  contas  deverá  conter  elementos  que  permitam  avaliar  o 
andamento  ou  concluir  que  o  seu  objeto  foi  executado  conforme  o  pactuado,  com  a 
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e 
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas e estar em estrita  
observância ao que estabelece o Manual de Instruções para Uso dos Recursos e Prestação de 
Contas, Anexo I deste Decreto.

Art. 43. A organização da sociedade civil deverá prestar contas em até 30 (trinta) dias 
consecutivos  contados  do  término  da  execução  da  parcela  quando  os  repasses  forem 
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parcelados  e,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  consecutivos  do  término  da  vigência  da 
parceria, quando o repasse for efetuado em uma única parcela.

Parágrafo único. Os prazos mencionados poderão ser prorrogados por até 30 (trinta) 
dias, desde que devidamente justificado e aceito pelo Administrador Público.

Art.  44.  Para fins  de prestação de contas  a organização da sociedade civil  deverá 
apresentar  os  documentos  previstos  no plano de trabalho,  além dos seguintes relatórios, 
conforme exemplificado no Manual de Prestação de Contas, Anexo I deste Decreto: 

I - Relatório de Execução do Objeto; 

II - Relatório de Execução Financeira acompanhado da documentação comprobatória; 
e

III - Termo de Guarda e Responsabilidade, quando for o caso.

Art.  45.  A  Administração  Pública  deverá  apreciar  as  contas  apresentadas  pelas 
organizações  da  sociedade  civil,  com a  produção  dos  seguintes  documentos,  conforme 
exemplificado no Manual de Prestação de Contas, Anexo I deste Decreto: 

I - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria;

II - Parecer Técnico Conclusivo;

III - Manifestação Conclusiva do Administrador Público;

IV - Relatório Financeiro; e

V - Check List.

§ 1º Os documentos citados nos incisos I a IV correspondem às diversas etapas a 
serem  cumpridas  pela  Administração  Pública  até  a  Manifestação  Conclusiva  do 
Administrador Público, que deverá ser emitida no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) 
dias contados:

I - do término de 12 (doze) meses, para as parcerias superiores a 1 (um) ano;

II - da entrega da prestação de contas final, para as parcerias inferiores a 1 (um) ano.

§ 2º O prazo de que trata o § 1º poderá ser prorrogado, por igual período, desde que 
devidamente justificado. 

§ 3º O Check List, emitido pelo Apoio Operacional, cumprirá o prazo estabelecido na 
Instrução Normativa nº 3/2015 do SCIM, que é de 60 (sessenta) dias após a Manifestação 
Conclusiva do Administrador Público.

Art. 46. Na hipótese de omissão ou irregularidade na prestação de contas, o gestor da 
parceria  notificará  a  organização  da  sociedade  civil  para,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias 
consecutivos,  sanar  a  omissão  ou  irregularidade,  cumprir  a  obrigação,  ou  apresentar 
justificativa  para  impossibilidade  de  saneamento  da  irregularidade  ou  cumprimento  da 
obrigação.

Art.  47.  Persistindo a  irregularidade  na  prestação de  contas,  caso  se conclua  pela 
continuidade  da  parceria,  deverá  ser  determinada  a  devolução  dos  recursos  financeiros 
relacionados  à  irregularidade  ou  inexecução  apurada  ou  à  prestação  de  contas  não 
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apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, bem como a retenção das parcelas 
dos recursos até a regularização.

Art. 48. O servidor, encarregado do controle ou instrução dos processos de prestação 
de contas, responderá administrativamente e por omissão no cumprimento do dever legal, 
caso  deixe  de  informar  à  autoridade  superior,  a  ausência  de  prestação  de  contas  ou  a 
existência de irregularidade apurada em documentação apresentada. 

Art. 49. A decisão sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas 
caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria, que a tomará embasada no parecer 
técnico conclusivo emitido pelo gestor e demais documentos que julgar necessários.

Parágrafo único. A organização da sociedade civil será notificada da decisão de que 
trata o caput e poderá, no prazo de 30 (trinta) dias:

I - apresentar recurso à autoridade que a proferiu;

II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

Art. 50. Exaurida a fase recursal,  o órgão ou a entidade da Administração Pública 
Municipal deverá:

I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das 
ressalvas; e 

II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a organização da sociedade 
civil para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; 

b) solicite que o ressarcimento ao erário ocorra por meio de ações compensatórias de 
interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do § 2º do 
art. 72 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

§ 1º  O registro da aprovação com ressalvas  da prestação de contas  possui  caráter 
preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções.

§ 2º A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de que trata a 
alínea “b” do inciso II do caput no prazo de 30 (trinta) dias.

§  3º  Compete  exclusivamente  ao  secretário  da  pasta  ou  dirigente  da  entidade  da 
Administração Pública autorizar o ressarcimento de que trata a alínea “b” do inciso II do 
caput.

§ 4º Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento de que trata a alínea “b” 
do inciso II do caput serão definidos em ato do secretário da pasta ou dirigente da entidade 
da Administração Pública, observados os objetivos da política, do plano, do programa ou da 
ação em que a parceria esteja inserida.

§ 5º  Na hipótese do inciso II do caput, o não ressarcimento ao erário ensejará:

I - a inscrição em dívida ativa no Município;

II - a instauração da imediata tomada de contas especial,  nos termos da legislação 
vigente e das normas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado; e
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III  -  o  registro  da  rejeição  da  prestação  de  contas  e  de  suas  causas,  enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da rejeição. 

§  6º  A  autoridade  administrativa  responderá  solidariamente  caso  não  adote  os 
procedimentos indicados nos incisos I a III do parágrafo 5º. 

§ 7º O disposto no inciso II do parágrafo 5º não impede que a Administração Pública 
Municipal  promova  a  instauração  de  tomada  de  contas  especial  antes  do  término  da 
parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.

Art.  51.  Os  débitos  a  serem restituídos  pela  organização da  sociedade civil  serão 
apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I - nos casos em que for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus 
prepostos,  os  juros  serão  calculados  a  partir  das  datas  de  liberação  dos  recursos,  sem 
subtração de eventual período de inércia da Administração Pública;

II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir:

a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da organização da sociedade 
civil ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da 
parceria; ou

b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que 
trata  a  alínea  “a”  deste  inciso,  com  subtração  de  eventual  período  de  inércia  da 
Administração Pública.

Art. 52. Para manifestar-se a respeito da análise dos Processos de Prestação de Contas, 
o  Sistema  de  Controle  Interno  (SCIM)  poderá,  sempre  que  necessário  ou  considerado 
oportuno, proceder à auditoria  in loco, e a Unidade Gestora e a organização da sociedade 
civil deverão disponibilizar toda a documentação relacionada à parceria, no sentido de que 
haja as condições ideais para o trabalho de auditagem.

Art. 53. A auditagem poderá ocorrer a qualquer tempo, desde a assinatura da parceria 
ou consignação do recurso orçamentário até o prazo de 10 (dez) anos do dia útil subsequente 
ao da prestação de contas.

Parágrafo único.  O SCIM emitirá parecer sobre a análise realizada e,  em havendo 
irregularidades ou falhas a serem sanadas, encaminhará ao secretário da pasta ou dirigente 
da entidade da Administração Pública para que proceda a  regularização nos  termos dos 
artigos 49 e 50 deste Decreto.

CAPÍTULO VII
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art.  54.  Tomada  de  contas  especial  é  processo  administrativo  devidamente 
formalizado, com rito próprio, voltado à apuração de responsabilidade por ocorrência de 
dano à Administração Pública e,  quando quantificável,  ao meio ambiente,  envolvendo a 
averiguação de fatos, a identificação dos responsáveis, a fixação do montante indenizável e 
a obtenção do respectivo ressarcimento.

Art.  55.  A  instauração,  procedimento  e  prazos  da  Tomada  de  Contas  Especial 
obedecerão a legislação vigente e as normas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado a 
respeito.
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Art.  56.  Diante  da  omissão  no  dever  de  prestar  contas,  da  não  comprovação  da 
aplicação  de  recursos  repassados,  da  ocorrência  de  desfalque,  alcance,  desvio  ou 
desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, ou da prática de ato ilegal, ilegítimo 
ou  antieconômico  de  que  resulte  dano  ao  erário,  a  autoridade  competente  deve, 
imediatamente,  adotar  medidas  administrativas  para  caracterização  ou  elisão  do  dano  e 
determinar,  de  ofício,  a  instauração  de  tomada  de  contas  especial,  com  a  abertura  de 
processo específico e encaminhamento de cópia do processo ao Sistema de Controle Interno 
do Município (SCIM).

Parágrafo  único.  O  descumprimento  do  estabelecido  neste  artigo  importará 
responsabilidade solidária com o autor do dano ou da irregularidade.

Art.  57.  A tomada de contas especial  será encaminhada ao Tribunal de Contas no 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do conhecimento do fato por parte 
do agente incumbido das providências.

CAPÍTULO VIII
DA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES E DA APLICAÇÃO DAS 

SANÇÕES

Art. 58. Quando a execução da parceria estiver em desacordo ao termo pactuado e/ou 
edital  de  chamamento  público,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará  as  sanções 
previstas na Lei Federal nº 13.019, de 2014, sendo facultada a defesa do interessado no 
prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.

§ 1º A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 
impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que 
não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

§  2º  A sanção  de  suspensão  temporária  será  aplicada  nos  casos  em  que  forem 
verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não 
se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade 
da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública Municipal.

§ 3º A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de 
participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 4º A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil 
de  participar  de  chamamento  público  e  celebrar  parcerias  ou  contratos  com  órgãos  e 
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  autoridade  que  aplicou  a 
penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a Administração 
Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da 
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

Art.  59.  Da  decisão  administrativa  que  aplicar  as  sanções  caberá  recurso 
administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão.

Art. 60. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da Administração 
Pública Municipal destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da data 
de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas.
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Parágrafo único. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 
destinado à apuração da infração.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61. Não constituem parceria, para fins do disposto neste Decreto, os patrocínios 
realizados  para  apoio  financeiro  concedido  a  projetos  de  iniciativa  de  terceiros  com o 
objetivo  de  divulgar  atuação,  agregar  valor  à  marca,  gerar  reconhecimento  ou  ampliar 
relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse.

Art. 62.  Este Decreto não afasta o cumprimento de outras exigências previstas em 
legislação específica, exceto quando incompatíveis com a Lei Federal nº 13.019, de 2014.

Art. 63. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 18 de outubro de 2018; 143º da Colonização e 128º da Emancipação Política.

Daniel Guerra,
PREFEITO MUNICIPAL.

Luiz Eduardo da Silva Caetano,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.
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ANEXO I

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO DOS RECURSOS E

 PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS 

VOLUNTÁRIAS

ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

ELABORAÇÃO

Diretoria do Sistema de Controle Interno

Salete De Bastiani Graziottin

e-mail sgraziot@caxias.rs.gov.br

Apoio Técnico do Sistema de Controle Interno
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1. APRESENTAÇÃO

Este Manual  tem o objetivo de orientar  e  auxiliar  gestores,  financeiros,  responsáveis  pelas  prestações de 
contas, apoios operacionais e organizações da sociedade civil, quanto à correta utilização e prestação de contas 
dos recursos, disponibilizados por meio da celebração de parcerias voluntárias entre o Município de Caxias do 
Sul e as organizações da sociedade civil.
A prestação de contas deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das 
metas, demonstrando a eficiência e a eficácia na utilização dos recursos públicos recebidos.
A utilização deste Manual vai exigir do usuário a consulta simultânea das disposições legais, normativas e  
jurisprudências,  as  quais  não foram  transcritas  aqui, em  virtude  das  constantes  alterações  e/ou 
complementações nas legislações.
Espera-se, desse modo, estar oferecendo a todos os segmentos interessados um instrumento que seja útil aos  
que lidam com a matéria, proporcionando condições adequadas ao pleno desempenho das atribuições de cada 
um, ao melhor emprego dos recursos públicos repassados e, por último, ao cumprimento dos princípios da  
Administração Pública. 
O descumprimento das instruções contidas neste Manual poderá ensejar na adoção de medidas administrativas  
e/ou judiciais pela Administração Pública, acarretando a possível devolução dos recursos por ela concedidos, 
corrigidos pelos índices em vigor, sem prejuízo das demais sanções legais. 
Importante salientar que este Manual poderá passar por processos de complementação e atualização, baseado 
na  evolução  dos  conhecimentos  técnicos  e  legais,  contando  sempre  com  a  participação  de  todos  os 
interessados.
O Município está desenvolvendo Plataforma Eletrônica para Prestação de Contas, em atendimento ao artigo 65 
da Lei nº 13.019/2014 com as alterações da Lei nº 13.204/2015. Assim que a plataforma for implantada, as 
organizações  da  sociedade  civil  deverão  ser  orientadas  pela  Administração  Municipal  a  registrar  os 
documentos referentes à prestação de contas e todos os atos que dela decorrerem, de forma eletrônica. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• Lei Federal nº13.019, de 31 de julho de 2014
• Lei Federal nº13.204, de 14 de dezembro de 2015
• Lei Federal nº8.212, de 24 de julho de 1991
• Lei Federal nº12.506, de 11 de outubro de 2011
• Lei Federal nº12.101, de 27 de novembro de 2009
• Lei Federal nº11.788, de 25 de setembro de 2008
• Lei Complementar nº375, de 22 de dezembro de 2010
• Lei Complementar nº116, de 31 de julho de 2003
• Lei Complementar nº128, de 19 de dezembro de 2008
• Lei Complementar nº459, de 12 de junho de 2014
• Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006
• Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014
• Lei Federal nº 6.321, de 14 de abril de 1976
• Decreto Federal nº 5, de 14 de janeiro de 1991 
• Decreto Federal nº8.726, de 27 de abril de 2016
• Decreto Federal nº3.000, de 26 de março de 1999
• Decreto Federal n°57.155, de 3 de novembro de 1965
• Decreto Municipal nº14.478, de 28 de outubro de 2009
• Decreto Municipal nº17.083, de 21 de julho de 2014 
• Lei Ordinária Municipal nº8.059, de 17 de dezembro de 2015
• Lei Complementar Municipal nº217, de 19 de dezembro de 2003
• Decreto Municipal nº17.920, de 14 de dezembro de 2015
• Instrução Normativa nº002/08 do Sistema de Controle Interno - SCIM
• Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS
• Decisões do Tribunal de Contas da União
• Decisões da Controladoria Geral da União
• Instrumentos de Convênios Celebrados

3. USO DOS RECURSOS

3.1 Orientações Gerais

Previamente à aquisição de bens e contratação de serviços, os dirigentes das Organizações da Sociedade Civil 
devem  verificar  se  a  empresa  fornecedora  está  ATIVA e  HABILITADA nos  cadastros  fiscais  públicos 
(SINTEGRA, da Secretaria da Fazenda, Cadastro da Secretaria da Receita Federal – CNPJ e Cadastro da  
Secretaria da Receita Municipal), confirmando a situação da empresa escolhida no momento da aquisição ou 
da contratação. 
Deverão também, previamente, verificar se a empresa está obrigada/autorizada a emitir Nota Fiscal Eletrônica  
– NF-e e/ou Nota Fiscal  de Serviço Eletrônica - NFS-e.  O cumprimento da exigência será verificado no 
momento da análise da prestação de contas, por meio da checagem de todas as notas fiscais apresentadas nos 
cadastros  acima  mencionados. Caso  seja  detectada  alguma  nota  fiscal  não  habilitada,  a  unidade  gestora 
solicitará ao dirigente a regularização da pendência ou a restituição da importância aplicada. 
Na contratação de serviços técnicos de pessoa física,  regulamentados por Conselho de Classe,  deverá ser 
apresentado, cópia da Carteira de Identidade Profissional e a comprovação da adimplência da anuidade nos 
respectivos conselhos.
Em  caso  de  roubo,  furto,  posse  indevida  ou  evento  de  força  maior  ou  excludente  de  responsabilidade,  
atingindo bens, obras, instalações, equipamentos, serviços, produtos adquiridos, transformados, produzidos ou 
construídos com o recurso público, a organização da sociedade civil deverá registrar imediatamente o fato à 
autoridade policial, além de comunicar por escrito ao Administrador Público sobre as medidas administrativas 
e judiciais adotadas. 
O  gestor  do  recurso,  ao  analisar  a  documentação  apresentada  na  prestação  de  contas,  poderá  solicitar 
esclarecimentos ou até mesmo impugnar documentos,  sendo que o dirigente deverá cumprir  o prazo para 
resposta, estabelecido pelo gestor.
Na ausência da documentação comprobatória requerida neste Manual, deverá ser restituída ao Município a 
importância correspondente, com a respectiva atualização monetária e juros. O cálculo dos valores devidos, a 
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título de correção monetária e juros, deverá ser solicitado para a Controladoria Geral do Município, no caso da 
Administração Direta, ou ao órgão responsável na Administração Indireta, e fará parte integrante do processo 
de prestação de contas.
Correrão por conta exclusiva da organização da sociedade civil quaisquer despesas que não se enquadrem nas 
autorizações constantes no Instrumento de Parceria e no presente Manual.
É obrigação do gestor e do analista da prestação de contas, dentre outros aspectos, identificar: 
a) a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas;
b)  a  observância,  na  aplicação  dos  recursos,  dos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  
publicidade, eficiência, e das normas regulamentares editadas pelo órgão repassador;
c) o cumprimento do plano de trabalho e do prazo estabelecido para a prestação de contas;
d) a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da prestação de contas;
e) a execução total ou parcial do objeto;
f) eventual perda financeira em razão da não aplicação dos recursos no mercado financeiro para manter o  
poder aquisitivo da moeda;
g) a aplicação total ou parcial da contrapartida;
h) a  devolução ao órgão repassador,  de eventual  saldo de recursos não aplicados no objeto,  inclusive os  
decorrentes de receitas de aplicações financeiras.

3.2 Orçamentos

Para todas as compras e contratações de serviços, independente do valor, a organização da sociedade civil  
deverá apresentar cotações prévias de preços feitas com, no mínimo, três fornecedores/prestadores de serviços 
e observar o menor preço unitário na aquisição. Caso houver alteração desses valores, deverá ser apresentado 
novamente três orçamentos.
É permitida a utilização de atas de registro de preços em vigência no Município, como forma de adoção de 
valores referenciais pré-aprovados, ficando dispensada, neste caso, a apresentação dos orçamentos.
Para a aquisição de itens de pequeno valor e em quantidade irrisória que componham uma compra de maior  
vulto desde que previstas as condições em edital e no Instrumento da Parceria, será permitida a aquisição pelo 
menor valor global respeitando o agrupamento por elemento de despesa. 
Na aquisição de pacotes de viagens que contenham valores referentes às hospedagens, além da apresentação de 
três  orçamentos  de  agências,  deverá  ser  apresentado  três  cotações  prévias  de  hotéis,  com  os  mesmos 
parâmetros dos indicados nos pacotes das agências (mesma categoria, especificação das acomodações e com a 
inclusão ou não das refeições).
Os orçamentos devem conter a identificação da empresa, com o CNPJ, telefone de contato, data da pesquisa,  
detalhamento do bem ou serviço, incluindo quantidade, valor unitário e valor total, além de estarem assinados  
pelo responsável pela cotação fornecida.  Deverão ser emitidos por fornecedores dos quais suas atividades 
principais ou secundárias coincidam com os produtos ou serviços orçados.
No  caso  de  orçamentos  encaminhados  via  correio  eletrônico,  deve-se  solicitar  aos  fornecedores  que 
digitalizem os orçamentos ou que apresentem no corpo do e-mail os dados elencados no parágrafo acima. 
Orçamentos referentes a publicidade radiofônica ou televisiva deverão estar acompanhados da cópia da tabela 
oficial  de  preços  do  veículo  de comunicação  escolhido ou  da  comprovação  de  que  o valor  cobrado é  o 
comumente praticado pelo veículo de comunicação em divulgações semelhantes.

3.3 Prazo para Execução dos Recursos

O limite para utilização da verba recebida é o período de vigência que consta no Instrumento de Parceria. Os  
itens adquiridos devem ser utilizados dentro do período da vigência. Assim não é recomendada a compra de 
itens na iminência do término do período da vigência.

3.4 Movimentação dos Recursos

Os recursos transferidos serão depositados em conta bancária específica da parceria, em nome da organização  
da sociedade civil,  em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública e movimentados 
exclusivamente  para  o  pagamento  das  despesas  previstas  no  Plano  de  Trabalho,  mediante  transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. E, 
enquanto não empregados em sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
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operação de mercado aberto lastreada da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual 
ou inferior a um mês, sendo vedada a aplicação na modalidade de longo prazo.
Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada 
pela organização da sociedade civil, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de 
pagamentos em espécie, respeitado o limite de valor e as hipóteses previstas no art. 28 do Decreto Municipal.

3.5 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, 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 atual, e o saldo bancário remanescente, quando se  
tratar de prestação de contas parcial.
Os valores e as datas das transferências bancárias e/ou cheques deverão estar de acordo com os documentos 
relacionados no demonstrativo da despesa. Os débitos constantes no extrato devem ser comprovados por meio 
dos documentos correspondentes às despesas realizadas. 

3.6 Prazos para Prestação de Contas

3.6.1 Pela Organização da Sociedade Civil

A organização da sociedade civil deverá prestar contas em até 30 dias consecutivos contados do término da 
execução da parcela quando os repasses forem parcelados e, no prazo de 30 dias consecutivos do término da  
vigência parceria, quando o repasse for efetuado em uma única parcela. 
Os prazos mencionados poderão ser prorrogados por até 30 dias, desde que devidamente justificado e aceito 
pelo Administrador Público.
Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas, o gestor da parceria notificará a organização da  
sociedade civil para, no prazo de trinta dias consecutivos, apresentar a prestação de contas. 
Para fins de prestação de contas a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos:
- Relatório de Execução do Objeto, conforme item 4.2.1 deste manual;
- Relatório de Execução Financeira acompanhado da documentação comprobatória,  conforme item 4.2.2 deste 
manual;
- Termo de Guarda e Responsabilidade, quando for o caso, conforme item 4.2.3 deste manual;

3.6.2 Pela Administração Pública

Nas parcerias com mais de um ano, a cada período de 12 meses, a Administração Pública deverá apreciar as  
contas apresentadas pelas organizações da sociedade civil, com a produção dos seguintes documentos:
-Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, conforme item 4.2.4 deste manual;
-Parecer Técnico Conclusivo, conforme item 4.2.5 deste manual;
-Manifestação Conclusiva do Administrador Público, conforme item 4.2.6 deste manual;
-Relatório Financeiro, conforme item 4.2.7 deste manual;
-Check List, conforme item 4.2.8 deste manual.
Os documentos citados correspondem as diversas etapas a serem cumpridas pela Administração Pública até a 
Manifestação Conclusiva do Administrador Público, que deverá ser emitida no prazo máximo de 150 dias  
contados do término de doze meses. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, desde que devidamente 
justificado. 
Nas parcerias inferiores a um ano, a Administração Pública deverá analisar as contas e emitir os mesmos 
documentos,  no prazo de  150 dias  contados da  entrega  da prestação de contas  final  pela  organização da 
sociedade civil.
O check list, emitido pelo Apoio Operacional, cumprirá o prazo estabelecido na Instrução Normativa nº3/2015 
do SCIM, que é de 60 dias após a Manifestação Conclusiva do Administrador Público.
Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar  irregularidade ou inexecução 
parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de trinta dias 
consecutivos, sanar a irregularidade, cumprir a obrigação, ou apresentar justificativa para impossibilidade de 
saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação. 
O gestor avaliará o cumprimento e atualizará o relatório técnico de monitoramento e avaliação, conforme o 
caso.
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Em  persistindo  a  irregularidade  ou  inexecução  parcial  do  objeto,  caso  se  conclua  pela  continuidade  da 
parceria,  deverá  ser  determinada  a  devolução  dos  recursos  financeiros  relacionados  à  irregularidade  ou 
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada, no prazo de quinze dias consecutivos bem como 
a retenção das parcelas dos recursos até a regularização.
Caso  se  conclua  pela  rescisão  unilateral  da  parceria  e  a  devolução  dos  valores  não  ocorrer  no  prazo  
determinado, deverá ser instaurada a tomada de contas especial, conforme Capítulo VII do Decreto.

3.7 Saldo Remanescente

Ao final do Instrumento de Parceria, o eventual saldo remanescente, inclusive os provenientes das receitas das 
aplicações financeiras, deverão ser devolvidos ao Município no prazo de 30 dias do encerramento.

3.8 Vedações Quanto ao Uso dos Recursos

Quando da utilização dos recursos, é vedado:
a) fazer alterações nos planos de trabalho, sem prévia autorização do Administrador Público, que se dará por 
meio de termo aditivo ou por apostilamento, conforme estabelecido no art. 32 do Decreto Municipal;
b) efetuar despesas que não estejam previstas no plano de trabalho;
c) efetuar  despesas  fora do período de vigência do Instrumento de Parceria,  inclusive o recebimento dos 
materiais, execução do serviço e participação em evento;
d) efetuar qualquer pagamento antecipado das despesas;
e) pagar multas de qualquer natureza, salvo as decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação  
dos recursos financeiros;
f) efetuar pagamentos em espécie, salvo os casos previstos no art. 28 do Decreto Municipal;
g) pagar despesas com coquetéis e serviços de bufê ou similar;
h) adquirir bens ou serviços fornecidos pelo próprio dirigente ou integrantes da organização da sociedade civil, 
seus cônjuges e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, inclusive nos casos em  
que fizerem parte do quadro societário da empresa a ser contratada, bem como usufruir de qualquer forma de  
vantagem advinda da aplicação dos recursos recebidos, exceto no caso de contratação de serviços técnicos de 
notória especialização, enumerados no art. 13 da Lei Federal nº 8.666/1993 e na contratação de profissional de 
setor  artístico,  desde  que  reconhecido  pela  crítica  especializada  ou  pela  opinião  pública  e  limitado  ao 
desempenho de suas funções. Esta vedação não abrange o pagamento de remuneração do pessoal próprio da 
organização da sociedade civil, quando fizerem parte da equipe encarregada da execução do plano de trabalho; 
i) utilizar nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal nos produtos ou serviços 
adquiridos;
j) efetuar  pagamento  de  pessoal  contratado  com  parâmetros  salariais  acima  do  limite  estabelecido  em 
regulamento do órgão ou entidade da Administração Municipal, que não poderá ultrapassar o valor pago pelo  
Município de Caxias do Sul a seus servidores e empregados, de igual qualificação;
k) efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, 
salvo nas hipóteses previstas em Lei Específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
l) adquirir bens, equipamentos, materiais ou realizar serviços considerados inadequados e/ou desnecessários 
para o atingimento do objeto do plano de trabalho, como também, com valores acima dos preços considerados 
aceitáveis e/ou acima dos preços de mercado;
m) pagar hospedagem em valores que ultrapassem os das diárias pagas aos servidores do Município de Caxias 
do Sul;
n) pagar hospedagem a pessoa que resida no Município onde se realiza o evento;
o) pagar despesas de pessoas alheias ao Instrumento de Parceria;
p) pagar bebidas alcoólicas, gorjetas e demais gastos que caracterizam-se como despesas pessoais.

4. ESTRUTURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1 Detalhes da Apresentação da Documentação

Os documentos fiscais/comprovantes de despesas manuais deverão ser entregues na unidade gestora em duas 
vias, original e cópia, onde serão conferidos e autenticados  por servidor público. O original será devolvido 
para a organização da sociedade civil com os dizeres “comprovante utilizado” e a cópia constituirá o processo  
de  prestação  de  contas.  As  cópias  dos  documentos  deverão  referir-se  a  primeira  via  e  conter  os  dizeres  
“confere com o original”. 
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Para os documentos fiscais eletrônicos poderá ser apresentada a cópia simples, ficando dispensados os dizeres  
“confere com original” e “comprovante utilizado”. 
A partir da disponibilização pelo Município da Plataforma Eletrônica, os documentos referentes à prestação de  
contas e todos os atos que dela decorrerem serão lançados eletronicamente. 
Quando houver pagamento parcial com recurso público, deverá ser registrado o valor da despesa utilizada  
tanto na via que integrará a prestação de contas quanto na que será devolvida para a organização da sociedade 
civil.
Os cupons fiscais somente serão aceitos se identificarem claramente os itens adquiridos, seu valor, quantidade,  
e forem emitidos com nome e CNPJ da organização da sociedade civil. 
Todos os documentos fiscais deverão conter a razão social, o número do CNPJ e o endereço idênticos aos 
constantes no Instrumento de Parceria, além do número e da denominação do Instrumento de Parceria. 
Na nota fiscal eletrônica o número e a denominação do Instrumento de Parceria deverão estar previamente  
impressos, enquanto que nos demais documentos é facultado apor o carimbo específico na primeira via. Nesse 
caso, o carimbo deverá ser colocado previamente à emissão da cópia do documento.
Todos os documentos comprobatórios das despesas deverão conter o atesto do recebimento dos materiais e/ou 
serviços, por pessoa responsável pelo recebimento. 
Em todo comprovante de despesa deverá constar,  obrigatoriamente,  a  discriminação completa da despesa, 
quantidades e valores, de forma a permitir sua clara identificação.
Não serão aceitos comprovantes de despesas que apresentem emendas ou rasuras que prejudiquem a correta 
identificação das informações.
Todo comprovante em tamanho A4 ou maior deverá ser apresentado na posição “retrato”(vertical), ordenado 
sequencialmente,  de  forma  individual.  Os  comprovantes  nesta  situação  não  deverão  ser  colados  ou 
grampeados em outra folha, nem entre si.
Deve-se evitar  dobrar os documentos,  apenas folhas maiores que A4 devem ser  dobradas,  evitando ainda 
utilizar grampos e clipes para fixação de documentos.
Nos casos em que o comprovante for menor que o tamanho A4, deverá ser observado para que a perfuração 
não destrua alguma informação importante, além de tomar o cuidado para que não fiquem soltos no processo,  
possibilitando o extravio e o consequente não aceite da despesa. Tais comprovantes poderão ser colados em 
uma folha  de  tamanho A4,  na  posição  “retrato” (vertical),  respeitando as  possíveis  anotações  no verso e 
mantendo  margem  para  a  perfuração.  Neste  caso,  cada  folha  de  papel  A4  deverá  conter  somente  um 
documento.
Os comprovantes devem estar classificados por elemento de despesa e organizados em ordem cronológica por  
elemento, seguindo rigorosamente a ordem estabelecida no Relatório  de Execução Financeira, seguidos do 
recibo de transferência eletrônica, com a identificação do beneficiário final ou cópia do cheque nominal, além 
de outros documentos acessórios. 
Todas as páginas que compõem o processo, obrigatoriamente, deverão estar numeradas.

4.2 Documentos que Compõem o Processo de Prestação de Contas 

O processo  de  prestação  de  contas  deverá  ser  montado,  obrigatoriamente,  por  meio  e  na  sequência  dos  
seguintes formulários e documentos:

4.2.1 Relatório de Execução do Objeto – Modelo 1

Emitido  pela  organização  da  sociedade  civil,  contendo  a  descrição  das  atividades  desenvolvidas  para  o 
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, com o respectivo 
material  comprobatório,  tais como lista  de presença, fotos,  vídeos,  entre outros,  além dos documentos de  
comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver. 
No final de cada período de doze meses, deverá ser apresentado, juntamente com o relatório, informações que  
possibilitem a avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas, do grau de satisfação do 
público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou  
privada  local  e  declaração  do  conselho  de  política  pública  setorial,  entre  outros,  e  da  possibilidade  de  
sustentabilidade  das  ações  após  a  conclusão  do  objeto.  Estas  informações  serão  fornecidas  por  meio  da 
apresentação de documentos ou por outros meios previstos no plano de trabalho.
Deverá também ser apresentada justificativa na hipótese de atrasos e/ou metas e ações não cumpridas. 
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4.2.2 Relatório de Execução Financeira – Modelo 2

Emitido  pela  organização  da  sociedade  civil,  contendo  a  descrição  das  receitas  e  despesas  efetivamente 
realizadas, em ordem cronológica, assinado pelo representante legal da organização e contador responsável.
Acompanham o Relatório da Execução Financeira:

− extrato bancário da conta-corrente;
− extrato bancário da conta aplicação;
− comprovantes de recolhimento dos saldos remanescentes e/ou ressarcimentos; 
− documentos que comprovam as despesas com os respectivos comprovantes de pagamento;
− planilha de pesquisa de preços – Modelo 10. Salientamos que alguns orçamentos são apensados junto 

com o plano de trabalho, anteriormente ao relatório da execução financeira;
− cópias dos contratos de prestação de serviços, quando for o caso;
− comprovantes de adimplência no recolhimento dos tributos;
− boletim de ocorrência policial  no caso de furto ou roubo de bens ou materiais adquiridos com os 

recursos do Instrumento de Parceria;
− cópia do comprovante da qualificação profissional com a devida comprovação da anuidade em dia, 

quando da contratação de serviços técnicos regulamentados por Conselhos de Classe; 
− cópias dos dissídios e acordo coletivos, quando for o caso;
− relatório de manutenção predial – Modelo 7, quando for o caso;
− demonstrativo do rateio dos encargos e consignações sobre a folha de pagamento – Modelo 8, quando 

for o caso;
− planilha de Controle de Veículos – Modelo 9, quando for o caso;
− relatório de Protocolo de Entrega de Vale-Transporte – Modelo 11, quando for o caso;
− outros documentos que julgarem necessários para comprovação da execução do objeto. 

4.2.3 Termo de Guarda e Responsabilidade – Modelo 3

Emitido pela organização da sociedade civil quando da aquisição de bens, instalações, equipamentos, serviços 
e/ou produtos adquiridos, transformados, produzidos e/ou construídos com recursos públicos e classificados 
como material permanente.

4.2.4 Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria – Modelo 4

Emitido por integrante da Comissão e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. Trata-se de 
um parecer realizado por profissional habilitado, a partir da fiscalização e do acompanhamento in loco, durante 
o período da execução da parceria, do cumprimento dos objetivos e metas pactuados. Os relatórios de visitas 
técnicas in loco, quando houver, poderão ser anexados ao relatório técnico de monitoramento e avaliação.
Quanto à avaliação, esta se refere não unicamente às metas alcançadas, mas também à forma da utilização dos 
recursos financeiros,  materiais e  humanos. A avaliação deverá estar  embasada na  análise dos documentos 
comprobatórios das despesas, das atividades realizadas e do impacto do benefício social obtido em razão da  
execução do objeto, bem como do grau de satisfação do público-alvo e da possibilidade de sustentabilidade  
das ações após a conclusão do objeto.

4.2.5 Parecer Técnico Conclusivo do Gestor - Modelo 5

Emitido pelo Gestor, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de 
trabalho, além de avaliar os efeitos da parceria, ou seja, os benefícios gerados, os impactos econômicos e 
sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão  
do objeto pactuado.
A prestação de contas final será avaliada como regular, regular com ressalvas ou irregular, em conformidade  
ao estabelecido no artigo 72 da Lei nº13.019/14, com as alterações da Lei nº13.204/15.
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4.2.6 Manifestação Conclusiva do Administrador Público - Modelo 5

A decisão sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas caberá à autoridade responsável 
por celebrar a parceria, que a tomará embasada no parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor e demais 
documentos que julgar necessários.

4.2.7 Relatório Financeiro – Modelo 6

Emitido pelos servidores integrantes do setor de prestação de contas da unidade gestora, após a verificação da 
adequada e correta aplicação dos recursos públicos e da análise da regularidade dos documentos apresentados.
Este relatório conterá informações  relativas  ao objeto pactuado,  bem como a demonstração financeira da 
aplicação do recurso, resumindo numa tabela específica o valor do repasse, os rendimentos obtidos com a 
aplicação financeira, os depósitos de recursos próprios, efetuados pela organização da sociedade civil, e as  
despesas realizadas durante a execução do objeto, sendo estas classificadas de acordo com o estabelecido no 
plano de trabalho. 
As despesas realizadas, após analisadas e classificadas, serão consideradas como aceitas, glosadas ou pagas 
com recursos próprios.  O saldo atual deste relatório deverá coincidir com o saldo do extrato bancário do  
período apresentado.
No item “considerações” deste relatório deverá ser mencionada as informações relevantes apuradas na análise 
das despesas realizadas, o saldo pendente de prestação de contas e os valores ressarcidos correspondentes às 
glosas  apontadas.  Deverá  ser  considerada  toda  e  qualquer  observação  relevante  que  possa  esclarecer  ou  
elucidar a análise.

4.2.8 Check list

Emitido por servidor nomeado para atuar como Apoio Operacional do SCIM, para fins de prestação de contas 
anual e final. O modelo do check list encontra-se anexo à IN nº 3/2015 SCIM.
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5 COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

5.1 Despesas com Material de Consumo

Os documentos fiscais aceitos nas aquisições de material de consumo serão Nota Fiscal, Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, Cupom Fiscal, Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal Consumidor Eletrônica 
– NFC-e, acompanhada da Duplicata quitada/Recibo/Declaração ou Comprovante de pagamento eletrônico 
que identifique a Nota Fiscal. É necessário a consulta no site da Receita Federal ou da Receita Estadual sobre a 
obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Salientamos  que  foi  acrescido  à  cláusula  segunda do  Ajuste  SINIEF -  Sistema Nacional  de  Informações 
Econômicas e Fiscais - nº07/05  o § 4º, pelo Ajuste SINIEF nº22/13, com efeitos a partir de 1.2.14, o qual 
prevê:

 § 4º É vedada a emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, e de Cupom Fiscal  
por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF por contribuinte credenciado à  
emissão de Nota Fiscal  Eletrônica modelo 65, exceto quando a legislação estadual  assim  
permitir. 

É importante ressalvar que o DANFE não é nota fiscal, mas conforme a própria descrição do §2º da Cláusula  
4ª do Ajuste SINIEF 07/05, o DANFE é um documento fiscal. Acrescentamos a necessidade de atenção no 
recebimento  dos  DANFEs  e  notas  fiscais  eletrônicas,  principalmente,  de  quem  realiza  o  atesto  nesse 
documento fiscal, a fim de evitar que não ocorra o pagamento da mesma contratação mais de uma vez. 
O responsável pela conferência dos documentos apensados às prestações de contas deverá consultar, a partir da 
chave de acesso constante no DANFE, a veracidade e autenticidade da correspondente nota fiscal eletrônica -  
NF-e, porém a exigência da sua impressão fica a critério do Administrador/Gestor do Recurso. Ressalte-se que, 
embora seja opcional a impressão das telas de consulta, é obrigatório confirmar a veracidade da NF-e no Portal 
Nacional da NF-e, no link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx, menu “Serviços/Consultar NF-
e completa” ou no ambiente estadual no link http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx 
Para a confirmação de que a veracidade da NF-e foi conferida, o DANFE correspondente deverá ser atestado 
com a seguinte redação:

Confirmo a veracidade 
dos dados descritos neste 

DANFE, conforme consulta 
realizada em __/__/__

  Assinatura:______________

Salientamos  que  é  de  extrema  importância  observar,  nas  notas  fiscais,  a  natureza  da  operação,  pois  por  
exemplo:

1. nota fiscal  que possuir a  natureza da operação: “Faturamento Antecipado – Venda para Entrega 
Futura”  deverá ser acompanhada da correspondente Nota Fiscal de Simples Remessa, comprovando 
a entrega do material. Nota Fiscal de Simples Remessa, apresentada isoladamente, não possui valor 
para Prestação de Contas; 

2. 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.

Quando houver a necessidade da emissão de carta de correção, somente será aceita a emitida eletronicamente e 
para a correção de dados previstos na legislação,  conforme o estabelecido no Ajuste SINIEF  nº01/07 e no 
Ajuste SINIEF nº07/05 atualizada pelo nº10/11:
"§ 1º - A - Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão  
de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço,  
quantidade, valor da operação ou da prestação; 
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;"

Cláusula décima quarta-A do Ajuste Sinief 07/05, atualizada pelo 10/11
§ 7º “A partir de 1º de julho de 2012 não poderá ser utilizada carta de correção em papel para sanar erros em  
campos específicos de NF-e”.
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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.
Na aquisição de produtos artesanais deverá ser exigido:

1. cópia da Carteira de Artesão válida,  emitida pela  Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social  - 
FGTAS  – por  meio  do Programa  Gaúcho  do  Artesanato  – PGA,  que  identifica  o  profissional 
devidamente  registrado  e  reconhecido  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  para  fins  de  
benefícios; 

2. cópia do Alvará de Localização e do comprovante de pagamento da Taxa Fixa Anual de ISS.  Para 
obter o Alvará, o artesão deverá solicitar uma declaração de atividade à FGTAS e apresentá-la na 
prefeitura de seu Município, acompanhada da Carteira de Artesão, devidamente atualizada; 

3. nota fiscal para o trânsito e comercialização das peças artesanais. A Secretaria de Estado da Fazenda  
não permite o trânsito nem a comercialização de peças artesanais sem a nota fiscal. Por isso, o artesão  
deve preencher primeiro a(s) nota(s) fiscal(is), levar até uma Agência FGTAS/SINE para receber o 
carimbo de isenção do ICMS. O carimbo garante à Fazenda Estadual que o produto discriminado é 
artesanal. 

A isenção do ICMS, assegurada aos profissionais cadastrados no Programa Gaúcho do Artesanato, é fornecida 
pela Secretaria do Estado da Fazenda por meio de Ato Declaratório. 
Geralmente, o artesão exerce uma atividade autônoma (por conta própria), devendo neste caso estar inscrito na  
Previdência Social como contribuinte individual. No entanto, o artesão também pode ser trabalhador rural, 
empregado,  empregado  doméstico,  cooperado,  servidor  público  e  trabalhador  avulso.  Portanto,  deverá 
comprovar a adimplência no recolhimento do INSS, anexando cópia da GPS e/ou carnê da Previdência, no 
processo de prestação de contas.
Além das orientações mencionadas, relacionamos abaixo despesas que apresentam algumas peculiaridades que 
deverão  ser  observadas  no  momento  da  conferência  da  prestação  de  contas,  evitando  futuras  glosas  e 
reembolsos de gastos não aceitos:

5.1.1 Despesas com Combustível

Para comprovar as despesas com combustíveis, deverá ser anexado na prestação de contas, documento fiscal 
de cada abastecida, juntamente com a Planilha de Controle de Veículos, devidamente preenchida, conforme 
Modelo 9.

5.1.2 Despesas com Publicidade

A publicidade deverá ocorrer em material impresso, uniforme ou veículos de divulgação, tais como jornal, 
revista, rádio, televisão, sendo obrigatória a identificação das logomarcas oficiais do Município de Caxias do 
Sul e do apoio concedido pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Autarquia, Fundação ou Secretaria.
As logomarcas e materiais informativos deverão ser previamente autorizados pela unidade gestora do recurso.

5.1.2.1 Publicidade Escrita

Deverá  ser  anexada ao  processo  de  prestação  de  contas  cópia  ou original  da  folha  do jornal  ou  revista,  
contendo toda a matéria, com identificação do projeto e a data. Não cortar ou montar a reportagem.

5.1.2.2 Publicidade Radiofônica ou Televisiva

Deverá ser anexado o texto da peça e/ou cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada, além do comprovante 
da emissora indicando as datas e horários das inserções.

5.1.2.3 Material Gráfico e Disco Digital

A divulgação realizada por meio de  folders,  banners,  faixas, cartazes,  uniformes, discos digitais,  e outros, 
deverá  ser  comprovada  com  o  próprio  material  ou  com  fotografias,  CDs,  DVDs,  que  permitam  a  sua  
visualização.
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5.2 Despesas com Material Permanente – Bens de capital

Os documentos fiscais aceitos na aquisição de material permanente são os mesmos descritos nas despesas de  
material de consumo.
Além do atendimento aos itens elencados nas despesas de material de consumo, faz-se necessário atender aos  
quesitos abaixo: 

1. quando o projeto compreender aquisição de materiais permanentes será obrigatória a estipulação, no 
Instrumento de Parceria, do destino a ser dado aos bens remanescentes na data da extinção do acordo 
ou ajuste;

2. os  bens  de  capital  solicitados  no  Plano  de  Trabalho  deverão,  necessariamente,  ser  essenciais  ao 
cumprimento do objeto. Além disso, segundo o artigo 35, §5º da Lei nº13.019, de 31.7.14

“Caso  a  organização  da  sociedade  civil  adquira  equipamentos  e  materiais  permanentes  com  recursos  
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá  
formalizar promessa de transferência da propriedade à Administração Pública, na hipótese de sua extinção;”

3. deverão  ser  considerados  bens  permanentes  também  os  produzidos,  por  meio  da  aquisição  de 
materiais e da contratação de serviços;

4. a unidade gestora do recurso que celebrar ajuste com organizações da sociedade civil prevendo a 
aquisição de material permanente deverá realizar o controle patrimonial destes, por meio de planilha 
própria,  contendo,  no  mínimo:  o  nome  da  organização  conveniada,  fonte  do  recurso  repassado, 
localização interna do bem, número da nota fiscal, descrição do bem, data e valor da adquisição;

5. o  documento  fiscal,  na  aquisição  de  bens  permanentes,  deverá  estar  acompanhado  de  Termo de 
Guarda e Responsabilidade, conforme Modelo 3 em anexo;

6. no  caso  de  constatação  de  dano  irreparável  nos  bens  permanentes  adquiridos  com  recursos  da 
parceria, a organização da sociedade civil deverá comunicar formalmente e imediatamente o Gestor 
do Recurso que, após avaliação pelas áreas competentes, autorizará seu desmembramento, descarte 
ou baixa, ou determinará demais providências que entender cabíveis. Deverá constar na prestação de 
contas os documentos comprobatórios da situação verificada;

7. na hipótese de interrupção da parceria, o Administrador Público, a partir do exame do caso, exigirá a 
reversão  parcial  ou  total  dos  bens  adquiridos  em  favor  do  seu  patrimônio,  ou  providenciará  a 
transferência deles para outras organizações que atendam de forma mais adequada ao interesse da 
comunidade.  Deverá  constar  na  prestação  de  contas  comprovante  da  reversão  dos  bens  para  o 
patrimônio do Município ou cópia do novo Termo de Guarda e Responsabilidade, conforme for o 
caso.

5.3 Despesas com Realização de Obras e Reformas

Poderão ser custeadas com recursos da parceria qualquer obra, construção, reforma, fabricação, recuperação  
ou ampliação de bem imóvel, considerados adequados e/ou necessários para a realização do objeto, desde  
que previstos no Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos, devidamente aprovados e dentro dos preços  
de mercado. 

Quando da hipótese de execução de obras ou benfeitorias no imóvel, atentar-se para o disposto no  Código  
de Obras Municipal – Lei Complementar nº375, de 22.12.10, e no Caderno de Especificações Técnicas,  
criado pelo Decreto Municipal nº14.478, de 28.10.09, disponibilizados nos sites da Prefeitura Municipal de  
Caxias do Sul em:

• https://www.caxias.rs.gov.br/_uploads/legislacao/lei_37.pdf  
• https://www.caxias.rs.gov.br/_uploads/recursos_humanos/caderno_especificacoes.pdf  
• https://www.caxias.rs.gov.br/planejamento/texto.php?codigo=287  

Anexar toda a documentação que fez parte da execução, incluindo, conforme o caso:

 Projetos Técnicos aprovados pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – Alvará de Construção;
 Memoriais descritivos;
 Orçamentos discriminados;
 ART ou RRT do autor do projeto e do responsável técnico pela obra (execução e fiscalização); 
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 Licença  Ambiental  prévia  quando  o  acordo  envolver  obras,  instalações  ou  serviços  que  exijam 
estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

 Certidão de propriedade do imóvel emitida pelo cartório de registro de imóveis competente  e, se for 
o caso, comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel (ex. Termo de 
Cessão de Uso);

 Certidão Negativa da Matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS (CEI);
 Laudo Técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável e pelo fiscal da obra;
 Registro fotográfico. Deverá ficar configurado o antes e o depois de cada etapa da obra, desde seu 

início até sua conclusão; 
 Termo de Recebimento Definitivo por profissional habilitado;
 Certidão de Habite-se (também chamado de Certificado de Conclusão da Obra).

Quando da realização de reparos, manutenções ou benfeitorias, sem a necessidade de Projeto e Memorial 
Descritivo, deverá ser preenchido e anexado, ao processo de prestação de contas, o Relatório de Manutenção 
Predial - Modelo 7 -, contendo a relação das notas fiscais e descritivo dos serviços realizados.
Salientamos que, nas despesas com realização de obras e reformas, as notas fiscais poderão conter tanto o  
valor do material quanto da mão-de-obra. No entanto, para a apuração da base de cálculo do INSS, deverá ser 
observado o estipulado em contrato e a descrição constante no documento fiscal, sendo que:

• a discriminação dos valores dos materiais, desde que comprovados, e da mão de obra no contrato e na  
nota fiscal, terá como base de cálculo para a retenção de INSS apenas o valor da mão de obra, no 
percentual de 11%;

• a  previsão  em  contrato  dos  valores  de  materiais,  sem  a  discriminação  de  valores,  desde  que  
discriminados na nota fiscal, terá como base de cálculo para a retenção de INSS o mínimo de 50% do  
valor bruto da nota fiscal, para a prestação de serviços em geral;

• a ausência de discriminação de valores na nota fiscal, ainda que exista previsão contratual para o 
fornecimento de materiais, com ou sem discriminação de valores em contrato, a base de cálculo da 
retenção de INSS será o valor bruto da nota fiscal;

• a ausência de previsão contratual de fornecimento de materiais, mesmo havendo discriminação de 
valores na nota fiscal, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota fiscal.

Quanto ao ISS, no caso de construção civil, a base de cálculo é o preço do serviço, ou seja, o valor total da 
obra, constante da respectiva nota fiscal e contrato, admitindo-se a dedução de valores apenas nas hipóteses  
dos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços da Lei Complementar Municipal Nº217, de 19.12.03:

(...)
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e  
7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
(...)
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção  
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração  
de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a  
instalação  e  montagem  de  produtos,  peças  e  equipamentos  (exceto  o  fornecimento  de  
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,  
que fica sujeito ao ICMS).
7.05 –  Reparação,  conservação  e  reforma  de  edifícios,  estradas,  pontes,  portos  e  
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços,  
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

5.4 Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros

Podem  ser  prestados  por  pessoas  jurídicas  ou  físicas,  sendo  que  na  contratação  por  hora,  deverá  ser  
considerada e paga somente a quantidade de horas efetivamente trabalhadas no projeto e previstas no plano de 
trabalho, com a devida comprovação das horas trabalhadas, por meio das respectivas listas de presenças. 
Cabe salientar que não é suficiente existir a previsão de custos no Plano de Trabalho, é necessário que no  
documento fiscal apresentado, na execução do projeto, seja discriminado o serviço realizado, o período e a  
quantidade de horas trabalhadas. 
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5.4.1 Contratação de Pessoa Jurídica

Na contratação de empresa (pessoa jurídica) para execução de serviços será aceito como documento fiscal a 
nota fiscal de serviço. Caso o prestador de serviço seja desobrigado à emissão de nota fiscal, deverá apresentar 
a comprovação ou fundamentação legal.
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  (Decreto  Municipal  nº17.920,  de 
14.12.15). Para verificar a obrigatoriedade na emissão de NFS-e deverá ser realizada a consulta nos sites das  
prefeituras dos Municípios das quais os prestadores de serviço estejam inscritos. No Município de Caxias do 
Sul  a  consulta  deverá  ser  realizada  no  site  da  prefeitura  no  link 
https://nfse.caxias.rs.gov.br/portal/consultaPrestador.jspx
Para os prestadores de serviço que continuam emitindo a nota fiscal de serviço manual deverá ser observado  
no campo inferior ou na lateral da nota fiscal a AIDOF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais), 
analisando se o número da nota fiscal está compreendido entre a numeração autorizada para impressão.
Lembramos  que  as  empresas,  prestadores  de  serviço  de  outros  Municípios,  ao  executarem  atividades 
previstas no artigo 57 da Lei Municipal nº 217/03, deverão emitir notas fiscais de serviço com retenção de ISS, 
sendo o tomador obrigado a recolher o imposto para o Município de Caxias do Sul, por meio de DARM,  
mesmo sendo a empresa Optante pelo Simples Nacional.
Ressaltamos a importância de verificar a necessidade de formalização de contrato quando houver estipulação 
de obrigações recíprocas, conforme determina a Lei das Licitações, devendo apensar ao processo de prestação 
de contas cópia deste instrumento.

a) Não Optantes pelo Simples Nacional

Os prestadores de serviço (pessoa jurídica) deverão informar na nota fiscal as retenções tributárias cabíveis,  
dentre elas citamos:

1. INSS – em regra geral a alíquota é de 11% ou 3,3% para quem tiver base de cálculo reduzida 
(Base legal: Lei Federal nº8.212, de 24.7.91);

2. IR – variável, conforme atividade executada 1% ou 1,5% (Base legal: Decreto Federal nº3.000,  
de 26.3.99); 

3. ISS – variável,  conforme atividade executada de 2%, 4% ou 5%  (Base legal:  Lei Municipal  
nº217, de 19.12.03);

É obrigação do tomador do serviço conferir a legislação vigente quanto aos serviços sujeitos à retenção e os 
casos em que há dispensa. Na ausência das retenções, o tomador de serviço deverá exigir a fundamentação 
legal e anexá-la juntamente à nota fiscal.
Caso houver retenções, o tomador deverá apensar ao processo os documentos comprobatórios do recolhimento 
desses tributos:

1. GPS – Guia Previdência Social referente recolhimento do INSS;
2. DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, para o IRRF;
3. DARM – Documento de Arrecadação Municipal, para o recolhimento do ISS.

Salientamos que o valor mínimo para pagamento, tanto da GPS quanto do DARF, é atualmente de R$10,00, 
sendo que para a emissão do DARM não há valor mínimo.

OBS:  No caso de emissão da NFS-e, não há a necessidade de apresentar a guia de recolhimento, pois o  
Crédito Tributário, já está constituído. Ou seja, caso o emitente de NFS-e não efetuar o recolhimento, o Fisco  
já pode encaminhar para inscrição em Dívida Ativa e, posterior execução fiscal, nos termos do Art. 82-C, do 
CTM - LC 12/94: 

"Art. 82-C. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), a Declaração Mensal  
de  Serviços  (DMS)  e  a  Declaração  Mensal  de  Serviços  Tomados  Eletrônica  
(DMST-e) constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a  
exigência  dos  tributos  que  não  tenham  sido  recolhidos,  resultantes  das  
informações  nelas  constantes  ou  prestadas.  (Redação  dada  pela  Lei  
Complementar nº 502, de 18 de dezembro de 2015)"

b) Optantes Pelo Simples Nacional
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Os  prestadores  de  serviço  optantes  pelo  Simples  Nacional  recolhem  seus  tributos  em  documento  único 
denominado Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS -, sendo aglutinados neste documento 
oito tributos (IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS, INSS, ICMS e ISS). Em regra geral as empresas optantes pelo  
Simples Nacional não sofrem retenção do Imposto de Renda na Fonte e nem de INSS. No entanto, em relação  
a retenção previdenciária  há exceção para as empresas  que são tributadas na forma do Anexo IV da Lei  
Complementar  nº123/2006,  as  quais  estarão sujeitas  à  retenção do INSS.  (Base Legal  Art.18,  §5º  C,  LC 
nº123/2006).
Quanto ao ISS, aplica-se a substituição tributária sobre os serviços tomados, sendo a alíquota informada pelo 
prestador de serviço e na ausência de informação será aplicada a maior alíquota do Simples Nacional, que  
atualmente é de 5%. Neste caso, o contribuinte poderá segregar as receitas recebidas quando do preenchimento 
da Guia de Arrecadação do Simples Nacional.
Caso  houver  retenções,  o  tomador  deverá  apensar  ao  processo  os  documentos  comprobatórios  (GPS  ou 
DARM) referente ao recolhimento dos tributos. 

c) Microempreendedor Individual

Na nota fiscal de prestador de serviço MEI – Microempreendedor Individual - não deverá constar retenções,  
pois o MEI efetua o recolhimento fixo mensal dos tributos (INSS, ISS, ICMS), porém é necessário que ele 
comprove estar adimplente no recolhimento destes tributos, por meio da apresentação do DAS ou  do Extrato 
do PGMEI.
Cabe salientar que, dependendo dos serviços executados pelo MEI, o tomador do serviço deverá efetuar o 
recolhimento de 20%, em GPS própria,  referente à Cota Patronal Previdenciária – CPP  (Base Legal: Lei  
Complementar  nº123/2006,  Lei  Complementar  nº147/2014,  Art.104-C da  Resolução  CGSN nº115/2014 e  
Art.201 da IN RFB nº971/2009).
Atualmente,  conforme  as  legislações  acima  mencionadas,  o  recolhimento  da  cota  patronal  se  aplica,  
exclusivamente, em relação à contratação de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria 
e de manutenção ou reparo de veículos. 
Além do recolhimento dessa contribuição de 20%, o contratante dos serviços deverá informar na GFIP esta 
contratação, sendo anexado ao processo de prestação de contas cópia da GPS e da GFIP correspondente.
É  ônus  do  contratante  verificar  as  atualizações/alterações  na  legislação  pertinente  ao  MEI  quando  da 
contratação. 
Para as despesas abaixo relacionadas deverá ser observado, além das orientações mencionadas, o que segue:

5.4.1.1 Despesas com Transporte

As despesas desta natureza deverão obedecer aos critérios estabelecidos a seguir:

5.4.1.1.1 Transporte Aéreo

As passagens  aéreas  podem ser  adquiridas  diretamente  com as  companhias  aéreas  ou  por  intermédio  de 
agências de viagem, devendo ser em classe econômica,  em horário de menor valor e, sempre que possível, 
com tarifa promocional.
Na  prestação  de  contas  deverá  ser  apresentado  bilhete  de  passagem  (e-ticket),  acompanhado  ou  não  de 
duplicata, fatura ou nota fiscal. Em todos os casos deverá ser apresentado o bilhete de embarque.
Os bilhetes de embarque deverão conter a identificação do beneficiado, o destino e a data de ida e volta, 
compatíveis com o local e o período da realização do evento/curso.

5.4.1.1.2 Transporte Terrestre

Quando  da  aquisição  de  passagem  individual  de  ônibus,  deverá  ser  apresentado  o  canhoto  original  da 
passagem rodoviária intermunicipal ou interestadual.
Quando da contratação de veículo fretado para o transporte de pessoas, deverá ser apresentado, juntamente 
com o  documento  fiscal,  a  listagem  dos  passageiros  e  documento  com identificação  do  veículo,  data  e 
detalhamento do roteiro. 
Quando o transporte for intermunicipal ou interestadual, a listagem de passageiros deverá ser a emitida pelo 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER-RS;
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5.4.1.1.3 Cartão de Vale-Transporte

O documento fiscal da aquisição de cartões de vale-transporte deverá estar acompanhado do comprovante de 
entrega, datado e assinado pelo beneficiário. Deverá ser comprovada a utilização do cartão de vale-transporte 
exclusivamente pelos integrantes e para as finalidades da parceria.

5.4.1.2 Despesas com Hospedagem

As despesas  dessa  natureza  serão aceitas  quando referirem-se estritamente a  pessoas e  atividades ligadas 
diretamente a execução do projeto, desde que previamente aprovadas em plano de trabalho. 
Salientamos que não serão aceitas despesas com lavanderia, bebidas alcoólicas, estacionamento, ou qualquer 
despesa de caráter pessoal. 
Deverá ser apresentado documento fiscal do hotel, contendo, no mínimo, o nome do hóspede, com a respectiva 
data de entrada e de saída, sendo que, quando a viagem ocorrer em virtude da participação em eventos, deverá 
também ser anexada na prestação de contas a comprovação desta participação.
O tributo ISSQN é de competência do prestador de serviço,  devendo ser  apresentado,  juntamente com o  
documento fiscal  de hospedagem, o comprovante de adimplência no recolhimento deste tributo, quando o 
hotel for no Município.
Quando as despesas  com hospedagem forem cotadas e  realizadas por intermédio de agências de viagens,  
deverá ser discriminado separadamente, na nota fiscal da agência, o valor correspondente as diárias e o valor  
da comissão, sendo apensado ao processo de prestação de contas cópia da nota fiscal ou fatura emitida pelo 
hotel.
Salientamos que deverá ser anexado o comprovante de recolhimento do ISS (DARM ou DAS) incidente sobre  
o valor da comissão da agência.
Lembramos que deverá ser discriminado o percentual da comissão das agências de viagens nos orçamentos 
prévios.

5.4.1.3 Despesas com Contratação de Artistas ou Grupos Artísticos

Para estas despesas serão aceitas notas fiscais dos grupos artísticos, notas fiscais de MEI e RPAs, conforme o 
caso. Não poderá ser contratado artistas que não estejam legalmente estabelecidos e adimplentes com seus 
tributos. 
Para a emissão de RPA deverá ser observado se o autônomo possui inscrição profissional no Município onde 
está estabelecido (ou domiciliado), e se está adimplente com o pagamento do ISS fixo. Lembramos que o RPA 
somente será aceito se emitido por profissional que realizou a apresentação artística individual, pois para a 
apresentação de grupos artísticos deverá ser emitido nota fiscal.
A nota fiscal de MEI também refere-se a prestação de serviço individual, portanto não poderá ser emitida uma 
nota fiscal de MEI para o pagamento de um grupo artístico.
Os documentos fiscais apresentados para esta despesa deverão estar acompanhados da comprovação de sua 
realização, por meio de fotos, DVD's ou outros meios que demonstrem a efetiva realização da despesa.

5.4.1.4 Despesas com Taxa de Inscrição

Serão aceitas despesas com taxa de inscrição para eventos com fins desportivos ou educacionais, desde que  
previamente aprovadas no plano de trabalho.

5.4.1.4.1 Eventos Esportivos

Para a comprovação das despesas desta natureza, juntamente com o documento fiscal, deverão ser anexados:
- relação dos atletas inscritos, apresentada em material impresso pela organização do evento;
- cópias das tabelas ou súmulas  dos jogos, contendo as  datas e as categorias, com os respectivos nomes dos 
atletas.
Não havendo obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para esta despesa, deverá ser apresentada declaração de 
dispensa da emissão com o devido embasamento legal.
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5.4.1.4.2 Cursos, Seminários, Palestras

Para a comprovação das despesas desta natureza, juntamente com o documento fiscal, deverá ser anexada a 
comprovação da participação no evento, que se dará, preferencialmente, em forma de certificado.

5.4.1.5 Despesas Administrativas

5.4.1.5.1 Ligações Telefônicas

Deverá ser anexado, juntamente com a cópia da fatura, o detalhamento dos serviços/ligações efetuadas. As 
ligações telefônicas  devem se referir  estritamente  ao  atendimento do objeto e  no período de  vigência  da 
parceria, devendo constar no corpo do documento declaração de próprio punho, do dirigente da organização da 
sociedade civil, de que “as ligações foram efetuadas em atendimento ao objeto da parceria”. Esta declaração 
deverá estar datada e assinada.
As ligações que, por ventura, forem efetuadas por motivos alheios à parceria deverão ser destacadas e a soma 
de seus valores desconsiderados para fins de pagamento com os recursos da parceria. 

5.4.1.5.2  Aluguel

Para comprovação das despesas com aluguel de imóveis, além do documento fiscal deverá ser apresentado no 
primeiro pagamento do aluguel, cópia do contrato de locação. Sempre que houver alteração contratual deverá 
ser anexado ao processo de prestação de contas, cópia atualizada desta alteração. Cabe salientar que, caso o 
espaço locado seja para a execução de mais de um projeto, deverá ser realizado o rateio do valor do aluguel e 
apresentada a memória de cálculo, contendo a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da 
divisão dos custos, especificando a fonte de custeio de cada fração.

5.4.2 Contratação de Pessoa Física

Na contratação de pessoa física (sem vínculo empregatício/contribuinte individual/autônomo) será aceito como 
documento fiscal o Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA - e o Recibo de Pagamento de Contribuinte  
Individual - RPCI. Estes documentos deverão conter:

1. razão Social e CNPJ da organização da sociedade civil;
2. nome completo do prestador de serviço,  endereço, telefone, número do documento de identidade, 

CPF, inscrição no INSS, inscrição municipal;
3. o  número da inscrição profissional, quando esta  for indispensável para que o prestador de serviço 

possa exercer a profissão;
4. quantidade de horas que estão sendo remuneradas e o respectivo valor;
5. descrição dos serviços prestados;
6. mês a que se refere o pagamento;
7. retenções, quando cabíveis,  do IRRF e do INSS, ou apresentação da fundamentação legal da não 

incidência das retenções. Quanto ao percentual do IRRF deverá ser observado a tabela progressiva de 
incidência disponibilizada pela Receita Federal. E quanto ao INSS a retenção será de 11% limitado ao 
teto máximo do salário de contribuição (artigo 21 da Lei nº8.212/91), sendo necessário informar no 
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP - os valores 
devidos à Previdência Social, a fim de emitir a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social - GFIP;

8. valor total pago, numérico e por extenso;
9. data e assinatura do prestador de serviço.

A retenção do INSS será recolhida juntamente com a cota patronal de 20%, caso a organização da sociedade 
civil não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, sendo apensado ao  
processo de prestação de contas os comprovantes dos recolhimentos dessas retenções e o da cota patronal.
Caso a  organização  possua o CEBAS,  a retenção  de  INSS deverá  ser  na alíquota  de  20%, não havendo 
portanto cota patronal, somente retenção.
Salientamos  que  o  autônomo,  em  regra  geral,  possui  inscrição  profissional  no  Município  onde  está 
estabelecido (ou domiciliado),  e  nesse local  recolherá  o ISS fixo.  Portanto,  na contratação  de autônomo, 

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul                    Decreto nº 19.817/2018, pág. 37 de 60

deverá ser exigido a comprovação do pagamento do ISS fixo  (Base legal: artigo 73 da Lei Municipal nº  
217/2003).  Caso o autônomo não possua  esta  inscrição,  o  contratante  deverá  calcular  e  reter  o  ISS  pelo  
percentual  da alíquota  prevista  para  a  respectiva  atividade  (Base  legal:  artigo  74  da  Lei  Municipal  nº  
217/2003)
Obs:  no caso de pagamento de prestador de serviço estrangeiro, contratado por meio de RPA ou RPCI, as 
retenções cabíveis são o ISS e o IRRF, sendo este na alíquota de 25%, conforme artigos 20 e 36 da IN SRF 
nº208/2002. 
Lembramos que na contratação de serviços técnicos de pessoa física, regulamentados por Conselho de Classe,  
deverá ser apresentado, cópia da  Carteira de Identidade Profissional e a comprovação da adimplência da 
anuidade nos respectivos conselhos.

5.5 Despesas com Pagamento de Pessoal

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho, 
férias,  décimo  terceiro  salário,  salários  proporcionais,  verbas  rescisórias  e  demais  encargos  sociais  e 
trabalhistas, desde que tais valores:

I. estejam previstos  no plano de  trabalho  e sejam proporcionais  ao  tempo efetivamente  dedicado à 
parceria; 

II. observem os acordos, as convenções coletivas de trabalho ou, na hipótese de haver, o regramento 
estipulado pelo órgão/entidade da Administração Pública Municipal, não podendo ultrapassar, em seu 
valor bruto e individual, o valor pago para cargos equivalentes, ao teto da remuneração do Poder 
Executivo Municipal.

Para apuração do cálculo do valor hora do profissional divide-se o salário-base pela carga horária.
Para o aceite do pagamento de reajuste salarial  ou outro adicional aos vencimentos durante a vigência da  
parceria, é necessário apresentar a fundamentação legal (acordo/convenção/dissídio coletivo de trabalho, laudo 
técnico…).  Faz-se  necessário  também aditar  o  instrumento,  caso  na  sua elaboração  não  esteja  prevista  a 
estimativa do reajuste. Salientamos que é vedado o aumento espontâneo.
Em regra, não será permitido o pagamento de horas extras. Na hipótese de prestações de serviços ininterruptos, 
desde que previstos no plano de trabalho, poderá ser permitido o adicional noturno.
As folhas  de pagamento deverão conter  no mínimo: identificação da organização da sociedade civil  com 
CNPJ, nome do funcionário, carga horária, função, descrição pormenorizada das remunerações e descontos, 
data e assinatura (opcional se a comprovação da transferência bancária for nominal ao destinatário da folha de  
pagamento).
Anexar, no processo de prestação de contas, o “Demonstrativo do Rateio dos Encargos e Consignações sobre a 
Folha de Pagamento” -  Modelo 8 – dos funcionários que fazem parte da equipe de trabalho vinculados a 
parceria.
As  folhas  de  pagamento  devem  estar  acompanhadas  da  comprovação  do  recolhimento  dos  encargos  e 
retenções, mesmo que estes não tenham sido pagos por meio da parceria.
Quanto às consignações pagas com recursos da parceria, deverão ser anexados junto às folhas de pagamento 
do mês da prestação de contas, os documentos fiscais respectivos, com as devidas quitações e com relatórios 
especificando o nome dos funcionários e os valores correspondentes/protocolos de entrega, a fim de facilitar a 
conferência  destas  consignações.  Exemplo:  nota  fiscal  do  vale-transporte  -  anexar relatório  “Situação  do 
Pedido”  disponibilizado  pela  empresa  Viação  Santa  Tereza  ou  planilha  de  protocolo  de  entrega  do  vale-
transporte, conforme o Modelo 11. 
Deverá ser verificado se:

 as despesas de pessoal estão dentro da vigência do termo de parceria e se foi observado o mês de 
competência. Exemplos: se a vigência iniciar em janeiro, não serão aceitas as despesas referentes a 
competência de dezembro do ano anterior, mesmo que o pagamento seja efetuado em janeiro. Se o 
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termo findar em dezembro do ano anterior, serão aceitas as despesas referentes a competência daquele 
mês, mesmo que o pagamento seja feito no mês de janeiro do ano seguinte;

 houve compatibilidade entre o salário previsto no Plano de Trabalho e o efetivamente pago;
 todas as folhas de pagamento constam na GFIP (nomes e valores);
 as guias pagas de INSS (Guia da Previdência Social- GPS) e FGTS (Guia de Recolhimento do FGTS 

- GRF) conferem com os valores apurados na GFIP;
 a organização da sociedade civil é isenta da cota patronal e se está válido o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social- CEBAS1;
 o  somatório  das  consignações  confere  com  o  valor  pago  pela  parceria,  bem  como  se  as 

consignações/descontos  em  folha  conferem  com  os  valores  lançados  nos  demonstrativos  (vale-
transporte,  vale-alimentação,  mensalidade  sindical,  contribuição  assistêncial/sindical,  empréstimos 
consignados, plano de saúde,...).

Salientamos que, com a implantação do eSocial2, haverá a extinção gradual da GPS, que será substituída por 
um documento único de arrecadação (DARF), o qual incluirá outros tributos como o IRRF, sendo que as  
informações prestadas por meio desse instrumento, substituirá as constantes na GFIP, conforme disciplinada 
no Manual de Orientação do eSocial;
Exemplo prático para conferência da folha de pagamento:

Salário Bruto 3.000,00

INSS Retenção 330,00 11% conforme tabela do INSS de 2016

IRRF 57,45

Exemplo  sem  dependente,  conforme  tabela  da  Receita  2016: 
alíquota/parcela  a  ser  deduzida  (3.000-330=2.670x7,5=200,25-
142,80=57,45).  IRPF:  [(Salário  bruto  –  Dependentes  –  INSS)  x 
alíquota – parcela a deduzir do imposto]

Salário Líquido 2.612,55

Poderão ser aceitos os pagamentos de outros adicionais e/ou benefícios com recursos da parceria, desde que  
previstos no plano de trabalho e devidamente comprovados, a exemplo:

 quinquênio:  adicional  por  tempo  de  serviço  prestado  a  uma  mesma  empresa,  de  5%  sobre  o 
vencimento básico;

 auxílio creche:  devido ao funcionário que possua dependente, devidamente matriculado em creche 
ou instituição educacional, conforme convenções e acordos coletivos de trabalho;

 prêmio por assiduidade e pontualidade: prêmio concedido aos funcionários que cumprem a jornada 
de trabalho e não apresentam faltas durante o mês. Seu valor é estabelecido por convenções e acordos 
coletivos de trabalho;

 adicional  de  insalubridade  ou  periculosidade:  poderão  ser  aceitos  desde  que  anexada  a 
fundamentação legal que estabeleça a obrigatoriedade de pagamento do adicional. Há uma relação 
oficial de atividades elaborada pelo Ministério do Trabalho (definida pela NR-15 MTE) e, de acordo 
com o artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a caracterização e a classificação da 
insalubridade e da periculosidade far-se-ão através de perícia  a cargo de Médico do Trabalho ou 
Engenheiro  do  Trabalho,  registrados  no  Ministério  do  Trabalho.   O  Adicional  de  Insalubridade 
corresponde aos percentuais de 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo. Já a periculosidade, 30% sobre 
o salário,  sem os acréscimos resultantes  de  gratificações,  prêmios ou  participação  nos lucros  da 
empresa;

 vale-transporte: a concessão autoriza ao empregador efetuar desconto de até 6% (seis por cento) do 
salário básico do empregado. Caso o montante do vale-transporte utilizado pelo empregado tiver 
valor inferior a 6% do salário básico, o desconto deverá restringir-se ao menor valor;

 vale-alimentação:  este benefício concedido aos funcionários deverá ser precedido de inscrição da 
empresa no  Programa de Alimentação do Trabalhador-  PAT,  conforme definido na legislação 

1 Quando a organização da sociedade civil  protocola o pedido de renovação no decorrer dos 360  dias da data final  de validade da 
certificação, pedido tempestivo, ela pode usufruir de todos os efeitos da decisão anterior (deferimento), sem lacunas. Porém, quando a  
organização da sociedade civil perde o prazo, seu pedido é considerado como uma nova concessão. Ou seja, o pedido não será recebido 
como renovação, pois houve um rompimento na sequência da certificação. Neste caso, os efeitos da decisão, se deferido, contam apenas a  
partir de sua publicação no Diário Oficial da União-DOU. Assim, desde a data do vencimento da última certificação até a publicação do  
eventual deferimento da nova certificação, a organização da sociedade civil deverá recolher a cota patronal. Informação disponibilizada  
em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/cartilha_cebas_passo_certificacao.pdf

2 O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional.
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pertinente (Lei nº 6.321/1976, Decreto nº 5/1991; Portaria SIT/DSST nº 3/2002) disponíveis nos sites: 
http://pat.mte.gov.br/login/login.asp ou http://www.mtps.gov.br/pat.  O Artigo 458 da CLT determina 
que o vale-alimentação fornecido pelo empregador não pode exceder a 20% (vinte por cento) do 
salário. Quanto  ao  percentual  de  desconto  do  salário  do  empregado,  não  há  na  CLT nada  que 
determine um valor mínimo, a lei só determina um valor máximo a ser pago, também chamado de 
“teto”, que é de 20% do salário.  

Caso a empresa conceda benefício alimentação ao trabalhador e não participe do Programa deverá informar o 
valor  do  benefício  concedido  para  o  trabalhador  na  Base  de  Cálculo  do  FGTS e  INSS  e  comprovar  o  
respectivo recolhimento.

Considerações:
 lembramos que o salário-maternidade e o salário-família não poderão ser pagos com recursos da 

parceria, a menos que haja compensação de valores nas GPSs pagas pelo instrumento;
 a prorrogação do salário-maternidade poderá ser aceita (por sessenta dias), desde que a empresa tenha 

aderido  ao  Programa  Empresa  Cidadã e  a  empregada tenha  requerido  a  prorrogação  do  salário-
maternidade até o final do primeiro mês após o parto. (Decreto Federal 7.052/2009);

 salário-família é o benefício que tem direito o segurado previdenciário empregado e o trabalhador 
avulso  que  tenha  filho(s)  de  qualquer  condição  com  menos  de  14  anos  de  idade,  ou  filho(s) 
inválido(s) de qualquer idade e que percebam salário-de-contribuição inferior ou igual a remuneração 
máxima da  tabela do salário-família, conforme legislação do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, site http://www.mtps.gov.br/servicos-do-ministerio/servicos-da-previdencia/outros-beneficios-
previdenciarios/salario-familia;

 visando o bom uso de recursos públicos, em caso de contratação de profissional substituto por um 
tempo já "preestabelecido" (em que é sabido a data da saída e do retorno da funcionária, como no  
caso de licença-maternidade) e, a princípio, a contratação do profissional substituto é para suprir a 
demanda daquele período, o  aviso-prévio deverá ser trabalhado de modo que o término do aviso-
prévio da funcionária substituta culmine com o retorno da titular;

 os rendimentos ou abonos do PIS serão repassados pela Caixa Econômica Federal, não se permitindo 
o pagamento com recursos da parceria;

 a  despesa  com  exames  periódicos,  desde  que  contemplada  no  plano  de  trabalho,  deverá  estar  
acompanhada da relação dos funcionários envolvidos no objeto da parceria que realizaram os exames 
com os respectivos valores para comprovação da despesa.

5.5.1 Férias

Somente serão aceitos os recibos de férias proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria. Um mês 
deve ser computado como período igual ou superior a 15 dias.
Quando houver apresentação de recibo de férias antecipadas, será analisado o período aquisitivo e aceito como 
despesa pública somente a proporção do período aquisitivo já vencido, em virtude da proibição de pagamento 
antecipado com recurso público, conforme artigo 38 do Decreto Federal nº 93.872/86 e Lei nº 4.320/64.

5.5.2 Décimo Terceiro Salário

Décimo terceiro salário é a gratificação salarial correspondente a 1/12 da remuneração devida em dezembro,  
por mês de serviço (considerado como mês integral 15 dias ou mais), do ano correspondente,  sendo aceito 
apenas proporcionalmente ao tempo dedicado à parceria.  
Será pago até o dia 20 de dezembro de cada ano. Sendo que entre os meses de fevereiro e novembro, metade  
do salário  será pago como adiantamento  da gratificação ou junto com as  férias,  desde que o empregado  
requeira no mês de janeiro do ano correspondente.
Os descontos previdenciários e de imposto de renda são feitos em dezembro sobre o valor total do 13º salário. 
O FGTS incidirá sobre o valor pago, efetivamente, pelo regime de competência, ou seja, se o pagamento da 
primeira parcela ocorrer em novembro, o FGTS deverá ser recolhido até o prazo legal estabelecido, junto com 
a folha de pagamento.
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Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, o valor do 13º salário deverá ser pago no termo de rescisão, 
inclusive na rescisão dos contratos por prazo determinado. Havendo adiantamento da primeira parcela, será  
compensada com o valor da gratificação devida na rescisão, conforme artigo 7º do Decreto nº 57.155/1965.

5.5.3 Rescisões de Contrato de Trabalho

Nas  rescisões  de  contrato  de  trabalho,  podem  ser  aceitos  o  pagamento  do  saldo  de  salário,  as  férias 
proporcionais ao tempo de vigência da parceria acrescidas do terço constitucional, o 13º salário, bem como o  
pagamento do FGTS. 
Não se admite, contudo, o pagamento de horas extras, multa do FGTS referente a período diverso daquele em 
que o  funcionário  trabalhou para  a  organização  da  sociedade civil  em virtude  de  outros  instrumentos  de 
parceria, dobra3 relativa às férias vencidas e quaisquer outras despesas decorrentes de descumprimento da lei  
ou culpa por parte do empregador tomador. 
O aviso-prévio deverá ser trabalhado, ou seja, não serão aceitos avisos prévios indenizados, a menos que tenha 
justificativa fundamentada aceita pelo Administrador Público.
Documentos que acompanham as rescisões:

 Termo de Rescisão  do Contrato  de  Trabalho (TRCT):  conferir  nome do  funcionário,  datas  e 
valores. 

 GFIP/SEFIP: o nome do funcionário demitido deverá estar relacionado neste documento para que a 
rescisão seja informada à Previdência Social;

 Guia  de  Recolhimento  Rescisório  do  FGTS  (GRRF):  deverá  ser  apresentada  a  guia  com  o 
pagamento correspondente. Este pagamento somente é devido quando o funcionário é demitido por 
iniciativa do empregador sem justa causa. A entidade dever apresentar extrato dos depósitos mensais 
dos valores referente FGTS, para possibilitar o rateio do FGTS;

 Demonstrativo  do Trabalhador de  Recolhimento  do FGTS Rescisório:  acompanha  a  guia  de 
recolhimento do FGTS rescisório. Identifica o funcionário e discrimina os valores do FGTS e da 
multa. O valor da guia deve ser igual ao do demonstrativo;

 Aviso Prévio ou Pedido de Demissão: é a comunicação da  rescisão do contrato de trabalho por uma 
das  partes,  empregador  ou  empregado,  que  decide  extingui-lo,  com  a  antecedência  que  estiver 
obrigada por força de lei. (Lei nº12.506/11 e Decreto-Lei nº 5.452/43);

A Lei  nº12.506/2011  estabelece que,  o empregador sendo agente causador da ruptura contratual,  o  Aviso 
Prévio do empregado será, inicialmente de 30 dias, somando, para cada ano completo e trabalhado, mais 3 dias 
em seu aviso. A lei ainda prevê um limite de 90 dias no tempo total do aviso.

O empregado com menos de um ano, dispensado por seu empregador, terá um aviso de 30 dias; se  
tiver 9 anos e três meses na empresa terá um aviso de 57 dias; se tiver 25 anos completos terá um 
aviso de 90 dias.

 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP):  é um documento que reúne o histórico laboral  do 
trabalhador,  contendo  entre  outras  informações,  dados  administrativos,  registros  ambientais  e 
resultados de monitoração biológica,  durante todo o período em que exerceu atividades em uma 
determinada empresa, nos termos da IN INSS nº77 de 21.1.2015;

 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO):  todo trabalhador regido pela CLT deve submeter-se aos 
exames médicos ocupacionais, sendo estes obrigatórios na admissão, demissão e periodicamente no 
curso  do  contrato  de  trabalho,  conforme  N  orma     R  egulamentadora  nº7   (Programas  de  Controle  
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO)  do Ministério do Trabalho e Emprego.  Desse modo, é 
necessário apresentar uma cópia do Atestado de Saúde Ocupacional por ocasião da rescisão.

5.5.4 Encargos e Retenções incidentes nas Folhas de Pagamento

Poderá ser aceito com recursos da parceria o pagamento de encargos e retenções, desde que previstos no plano  
de trabalho, e proporcionalmente aos profissionais que efetivamente atuarem na execução do objeto. 
As organizações podem solicitar ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) o Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (CEBAS). A certificação é concedida pelo Governo Federal às organizações 
sem fins lucrativos reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas 
áreas de educação, assistência social ou saúde. A certificação possibilita a isenção das contribuições sociais, a 
priorização na celebração de convênios com o poder público, entre outros benefícios. O CEBAS está previsto 
3  A dobra de férias ocorre quando o empregado faz jus ao pagamento das férias em dobro, quando elas forem concedidas após o término 
do período concessivo. Esta dobra ocorre apenas em relação à remuneração. Assim o empregado goza 30 dias de descanso e recebe  
pecuniariamente 60 dias;
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na Lei nº12.101/2009 e no Decreto nº8.242/2014. Poderá ser verificado se a organização possui a certificação 
nos sites a seguir:
http://www020.dataprev.gov.br/pls/filantro/filan$.startup
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de  assistencia  social/certificacao-de-  entidades-de-  
assistencia-social 

5.5.4.1 Contribuição Previdenciária -  INSS

O valor do INSS da Guia de Previdência Social (GPS) deverá ser igual ao total a recolher informado na GFIP.  
Caso existam diferenças, estas deverão ser fundamentadas pela organização da sociedade civil.
Atentar-se para o código da guia de recolhimento da contribuição previdenciária (GPS). Os códigos poderão 
ser consultados no site da Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-
e-parcelamentos/codigos-de-receita/codigos-de-receita-de-contribuicao-previdenciaria).
Poderão  ser  aceitos  como  contribuição  previdenciária,  o  valor  retido  do  funcionário  e  a  cota  patronal, 
obrigação devida pelo empregador.
O  valor  retido  varia  de  8%  a  11%  conforme  tabela  disponibilizada  pelo  INSS:
(http://www.mtps.gov.br/servicos-do-ministerio/servicos-da-previdencia/mais-procurados/calculo-de-guia-da-
previdencia-social-carne/tabela-de-contribuicao-mensal).
A alíquota da cota patronal varia conforme enquadramento da organização no Ministério da Previdência e 
Assistência  Social  (MPAS),  conforme  IN  RFB  nº1.238  de  11.01.12,  disponível  em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/GFIP/GFIP4Tabelas.htm.

5.5.4.2 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

O recolhimento do FGTS corresponde à 8% do total  da remuneração do trabalhador.  O valor da Guia de 
Recolhimento do FGTS - GRF deverá ser igual ao total a recolher informado na GFIP. 

5.5.4.3 Programa de Integração Social - PIS

A contribuição ao PIS corresponde a 1% sobre a base de cálculo de INSS (salário de contribuição/total da  
remuneração paga no mês).  O DARF para recolhimento do Pis - Folha de Pagamento tem como código: 8301, 
conforme  pode  ser  consultado  junto  ao  site  da  Receita  Federal: 
http://www31.receita.fazenda.gov.br/ConsultaReceita/ListaReceitas.aspTipConsulta=10&OpcaoConsulta=3&
TipOrdem=1
Algumas  organizações,  após  sentença  judicial,  adquirem  isenção  deste  pagamento.  Durante  a  ação,  o 
recolhimento é realizado por meio da Guia de Depósito Judicial (DARF: código 2849 ou 7460),  que não 
poderá ser custeado pelo recurso da parceria,  uma vez que após o julgamento a organização pode fazer a 
retirada do total depositado. Esta situação deve ser comprovada por meio de cópias dos comprovantes de 
recolhimento judicial, certidão ou cópia da sentença transitada em julgado.

5.5.4.4 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

As remunerações estão sujeitas à retenção de IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, conforme tabela 
disponibilizada pela Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-
renda-pessoa-fisica).
Os valores retidos na folha de pagamento são recolhidos por meio de DARF (código 0561), sendo que o 
período de apuração refere-se à data do pagamento da folha.
Quando houver valores retidos na folha de pagamento, o recolhimento deve ser comprovado na prestação de 
contas.

5.5.4.5 Contribuições

Os descontos  realizados  nas  folhas  de  pagamento  a  título  das  contribuições  abaixo  deverão  obedecer  as 
determinações previstas nas convenções e acordos coletivos de trabalho. 

 Contribuição Sindical:  é descontada na folha de pagamento do trabalhador, no mês de março, à 
razão de um dia de trabalho por ano, ou o equivalente a 3,33% do salário. A contribuição e o desconto 
estão previstos nos artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
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 Contribuição Assistencial: cobrada por ocasião da data-base de cada categoria e recolhida para os 
sindicatos dos trabalhadores. Está embasada na alínea "e" do artigo 513 da CLT. Conforme o artigo 
545 da CLT, permite aos empregadores descontarem na folha de pagamento de seus trabalhadores,  
sindicalizados  ou  não,  uma  contribuição  cujo valor  é  aprovado  previamente  em  instrumentos 
coletivos;

 Contribuição Confederativa: é descontada do trabalhador geralmente no início do ano e, uma vez 
paga, ela dispensa o trabalhador de pagar a contribuição assistencial por ocasião da data-base de sua 
categoria. Seu valor também é fixado por uma assembleia geral de toda a categoria. Está embasada  
pela alínea "b" do artigo 548 da CLT;

 Contribuição Associativa: trata-se de uma mensalidade que o trabalhador paga ao sindicato ao qual 
é  associado  por  livre  e  espontânea  vontade.  A contribuição  associativa  é  devida  apenas  pelos 
trabalhadores associados ao sindicato e o valor é estabelecido nas Assembleias Gerais dos Sindicatos.

5.5.5 Contratação de Estagiários

A contratação de estagiários deve observar os parâmetros da legislação vigente, atualmente a Lei Federal nº  
11.788/08, e o valor da bolsa estágio/auxílio-transporte ficará limitado ao estabelecido no Decreto Municipal  
nº  17.083/2014  e  posteriores:   https://www.caxias.rs.gov.br/_uploads/legislacao/lei_181.pdf 
http://www.estagiarios.com/pdfs/CARTILHA_ESTAGIO_MTE.pdf
A ausência do Termo de Compromisso de Estágio (Contrato de Estágio) e do Seguro de Acidentes Pessoais 
descaracteriza a  contratação,  gera  vínculo  empregatício  e  sujeita  a  empresa  às  sanções previstas  na CLT.  
(Legislação do Estágio - Inciso II e § 2º do Artigo 3º; incisos I e IV do Artigo 9º; Artigo 15º, caput). 
Na hipótese de apresentação de despesa com estagiários, desde que previsto no plano de trabalho, deve-se  
verificar previamente a documentação exigida.  Junto ao demonstrativo de pagamentos, deverá ser anexada a 
efetividade relativa ao mês de trabalho.
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MODELO 1 - Relatório de Execução do Objeto

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(1) Instrumento de Parceria nº: (2) Período de Vigência da Parceria: 
___/___/____ a ___/___/____

(3) Nome da Organização Sociedade Civil: (4) CNPJ:

(5) Endereço: 

(6) Pessoa para Contato: (7) Telefone/e-mail:

(8) Valor do Repasse: (9) Nº da Parcela:                Mês:                      Ano:

(10) Origem do Recurso:

(11) Objeto da Parceria:

(12) O valor repassado foi utilizado visando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, assim 
discriminadas:

(12.1) Meta: (12.2) 
Atividade/Projeto:

(12.3) Especificação: (12.4) 
Un/Medida

(12.5) 
Previsto

(12.6) 
Executado

(13) Justificativa pelo atraso e/ou não cumprimento da atividade/projeto:

(14) Observações:

(15) Local: Data: 

(16) Responsável Legal da Organização da Sociedade Civil:

Nome/Cargo/Assinatura 

(17) Responsável Técnico pela Execução do Objeto:

Nome/Cargo/Assinatura 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - MODELO 1

(1)Instrumento de Parceria Indicar o número do Instrumento de Parceria e Termo Aditivo, quando houver

(2) Período de Vigência da 
Parceria:

Informar  o  período  de  vigência  do  Instrumento  de  Parceria  considerando  o 
período do Termo Aditivo, quando houver

(3) Nome: Informar o nome da organização da sociedade civil

(4) CNPJ: Informar número de inscrição no CNPJ

(5) Endereço: Informar  rua,  avenida,  número,  conjunto,  bairro,  cidade,  estado,  CEP,  nº  do 
telefone e o endereço eletrônico

(6) Pessoa para Contato: Informar o nome da pessoa para contato

(7)Telefone/e-mail: Informar o nº do telefone e o endereço eletrônico

(8) Valor do Repasse: Informar valor total do depósito, no caso de se tratar de parcela única, ou o valor 
da parcela, quando o Instrumento tiver mais de uma parcela, de acordo com o 
Plano de Trabalho

(9) Número da Parcela: Identificar o número da parcela, o mês e o ano a que se refere

(10) Origem do Recurso: Informar  a  origem do recurso  (Orçamentário,  LIC,  FMDCA,  FMAS,  FNAS, 
FINANCIARTE, FIESPORTE, entre outros)

(11) Objeto da Parceria: Informar  resumidamente  o  objeto  de  parceria  conforme  o  Instrumento  da 
Parceria

(12) Nos subitens abaixo deverão constar informações precisas para identificar claramente o cumprimento do 
objeto

(12.1) Meta: Informar a meta prevista de acordo com o Plano de Trabalho

(12.2) Atividade/Projeto: Informar a atividade/projeto prevista dentro da meta indicada, de acordo com o 
Plano de Trabalho

(12.3) Especificação: Descrever  a  forma  de  execução  das  atividades/projetos  desenvolvidos  para  o 
cumprimento da meta

(12.4) Un/Medida: Definir os parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento da meta

(12.5) Previsto: Informar a quantidade prevista para execução da atividade/projeto conforme a 
unidade de medida estabelecida

(12.6) Executado: Informar a quantidade efetivamente realizada na execução da atividade/projeto

(13) Justificativa: Apresentar justificativa pelo atraso e/ou não cumprimento da atividade/projeto 
dentro do prazo previsto

(14) Observações: Relatar informações que julgar relevantes para análise da prestação de contas

(15) Local e data: Informar a cidade e a data do preenchimento do relatório

(16) Responsável Legal 
Org. da Sociedade Civil:

Informar o nome completo, cargo e apor assinatura

(17)  Responsável  Técnico 
pela Execução do Objeto:

Informar o nome completo, cargo e apor assinatura
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MODELO 2 - Relatório de Execução Financeira

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(1) Banco: (2) Agência Bancária: (3) Conta Corrente:

RECEITAS

(4) Data: (5) Especificação da Receita (6) Valor (R$)

(7) Total:

DESPESAS

(8) Especificação 
da 

Atividade/Projeto 
 

(9) Valor 
Previsto

 Executado

(10) Favorecido
(11) 

Classificação 
da Despesa

(12) Documentos Fiscais (13) Pagamentos

(12.1)Tipo (12.2)Número (12.3) Data (13.1) nºch/ 
ob

(13.2) Data (13.3)Valor 
(R$)

(14) Total:

(15) Saldo:
( 7-14 ) 

Nome do Responsável:
Cargo/ Matrícula:
Assinatura:
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  - MODELO 
2

(1) Banco: Informar o nome do banco em que foi efetuado o depósito bancário

(2) Agência Bancária: Informar o número agência bancária do depósito 

(3) Conta Corrente: Informar o número da conta corrente 

(4) Data: Informar as datas dos créditos/rendimentos

(5) Especificação da Receita: Discriminar o saldo anterior e os créditos constantes no extrato bancário do 
período, inclusive os rendimentos

(6) Valor: Informar o valor dos créditos

(7) Total: Informar o total das receitas 

(8)  Especificação  da 
atividade/projeto:  

Descrever a forma de execução das atividades/projetos desenvolvidos para o 
cumprimento da meta

(09) Valor Previsto: Informar o valor previsto para executar a atividade/projeto

(10) Favorecido: Informar a razão social/ nome do fornecedor e/ou prestador de serviço

(11)  Classificação  da 
Despesa:

Classificar  as  Despesas  Correntes  em:  despesas  com  pessoal,  encargos, 
serviços de terceiros (energia elétrica,  telefone, serviço de transporte,  etc), 
material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza, material de 
expediente, material pedagógico, artigos de vestuário, etc) e as Despesas de 
Capital em: móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, etc...

(12) Documentos Fiscais: Relacionar os documentos fiscais individualmente 

(12.1) Tipo: Informar se é nota fiscal, duplicata, recibo, cupom fiscal

(12.2) Número: Informar o número da nota fiscal, duplicata, recibo, cupom fiscal

(12.3) Data: Informar a data de emissão dos documentos fiscais

(13) Pagamentos: Relacionar os pagamentos individualmente

(13.1) nºcheq/ordem bancária: Informar o nº do cheque ou ordem bancária

(13.2) Data: Informar a data de pagamento ou compensação bancária

(13.3) Valor: Informar o valor pago

(14) Total: Informar o valor total das despesas pagas no período

(15) Saldo: Demonstrar o saldo apurado no confronto do total das receitas com o total das 
despesas. Salientamos que o saldo deverá ser igual do extrato bancário
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MODELO 3 - Termo de Guarda e Responsabilidade

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE

(nome),  (profissão), inscrito no CPF sob nº (informar) e no RG nº (informar), residente e 
domiciliado  à  (informar  endereço),  mediante  este  instrumento,  declara  responsabilizar-se  pela  guarda, 
conservação, manutenção, reparo,  armazenagem, entre outros, dos bens abaixo relacionados, adquiridos pela 
organização  da  sociedade  civil  (informar),  por  meio  do  Instrumento  de  Parceria  (informar),  período  de 
vigência (informar), objeto (informar).

Relação dos Bens, Equipamentos além dos Serviços e Produtos Adquiridos quando Transformados em 
Bens.

(1) Documento Fiscal

(2) Descrição 
do Bem

(3) Marca, Modelo, 
Cor, Dimensões, 

etc.

(4) 
Quantidade

(5) Nº de 
Série

(6) Valor (R$) (7) 
Endereço/Setor/

Projeto de 
Utilização do 

Bem

(1.1)Tipo (1.2)Número (1.3)Data (6.1)Unitário (6.2)Total

Declaro que conferi os bens da relação e que se encontram em perfeitas condições de uso. 

(localidade), (data)

Representante Legal da Organização da Sociedade Civil
Nome:
CPF:

Responsável neste Termo de Responsabilidade
Nome:
CPF:
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – RELATÓRIO TERMO DE RESPONSABILIDADE  - 
MODELO 3

(1) Documento Fiscal: Relacionar os documentos fiscais individualmente 

(1.1) Tipo: Informar se é nota fiscal, duplicata, recibo, cupom fiscal

(1.2) Número: Informar  o  número  da  nota  fiscal,  duplicata,  recibo, 
cupom fiscal

(1.3) Data: Informar a data de emissão dos documentos fiscais

(2) Descrição do Bem: Informar o bem adquirido e/ou transformado

(3) Marca, Modelo, Cor, Dimensões: Especificar detalhes do bem

(4) Quantidade:  Informar a quantidade do bem adquirido

(5) Nº de Série: Informar o número de série do equipamento adquirido

(6) Valor (R$): Informar os valores pagos individualmente

(6.1) Unitário: Informar o valor unitário de cada bem

(6.2) Total: Informar o valor total de cada bem

(7)Endereço/Setor/Projeto de Utilização do Bem: Descrever a localização do bem
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MODELO 4 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

(1) Nº do Processo: 

(2) Nome da Organização da Sociedade Civil:

(3) Número da Parceria: (4)Vigência do Instrumento de Parceria: (5) Período da Prestação de 
Contas:

(6) Objeto da Parceria:

(7) Valor Total da Parceria: (8) Valor Repassado no Período:
 

(9) Contrapartida:

(10) Atividades e Metas Estabelecidas:

(11) Análise das Atividades do Cumprimento das Metas e do Impacto Social:

(12) Foi realizada Pesquisa de Satisfação:  (  ) SIM   (   ) Não

(13) Observação:

(14) Foi realizada Auditoria Preventiva pelos Órgãos de Controle:   (  ) SIM    (  ) NÃO

(15) Observação:

(16) Conclusão: (17) Data:

(18) Nome do Responsável:  Assinatura:

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO

(19) Data da Homologação:

(20) Integrantes da Comissão:  Assinaturas dos Integrantes da Comissão:
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA PARCERIA  - MODELO 4

(1) Nº do Processo: Informar o número do Processo

(2) Nome da Organização da Sociedade Civil: Informar o nome completo da organização

(3) Número do Instrumento de Parceria: Informar o número do Parceria

(4) Vigência do Instrumento de Parceria: Informar  o  período  de  vigência,  de  acordo  com  o 
Instrumento de Parceria e/ou último Termo Aditivo

(5) Período da Prestação de Contas: Informar o período de vigência da Prestação de Contas, 
dia, mês e ano

(6) Objeto da Parceria: Informar  resumidamente o objeto da Parceria

(7) Valor Total da Parceria Informar o valor conforme estipulado no Instrumento de 
Parceria

(8) Valor Repassado no Período: Informar o valor da Parceria, no caso de parcela única; ou 
o  somatório  das  parcelas  repassadas  no  período  da 
Prestação de Contas

(9) Contrapartida: Informar caso houver, os valores correspondentes

(10) Atividades e Metas Estabelecidas: Descrever  sumariamente  as  atividades  e  metas 
estabelecidas

(11)  Análise  das  Atividades  do Cumprimento das 
Metas e do Impacto Social:

Analisar  as  atividades  realizadas,  o  Cumprimento  das 
Metas e o Impacto do Beneficio Social obtido em razão 
da  execução  do  objeto  até  o  período,  com  base  nos 
indicadores  estabelecidos  e  aprovados  no  plano  de 
trabalho

(12) Foi realizada Pesquisa de Satisfação: Indicar se foi realizada a Pesquisa de Satisfação

(13) Observação: Em caso afirmativo, descrever os resultados obtidos

(14) Foi realizada Auditoria Preventiva: Indicar se foi realizada Auditoria Preventiva

(15) Observação: Em caso afirmativo, informar o número do documento e 
as medidas tomadas em decorrência da auditoria

(16) Conclusão: Emitir  Parecer  em  relação  a  análise  realizada, 
mencionando  as  impropriedades  encontradas,  se  for  o 
caso

(17) Data: Informar a data da conclusão do relatório

(18) Nome do Responsável e assinatura: Informar  o  nome  completo  do  responsável  pelo 
preenchimento, bem como apor sua assinatura

(19) Data da Homologação: Informar a data que a Comissão homologou o relatório de 
Monitoramento

(20) Integrantes da Comissão e assinaturas: Informar o nome completo dos integrantes da Comissão 
bem com apor suas assinaturas
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MODELO 5 - Parecer Técnico Conclusivo Gestor e Manif. Conclusiva Adm. Público

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELO GESTOR

(1) Espaço destinado à emissão do Parecer Técnico Conclusivo.

Desde modo, considero a Prestação de Contas:   2 (  ) Regular    3 (  ) Regular com ressalvas   4 (  ) Irregular.

(5) Data: (6) Nome do Gestor: (7) Assinatura do Gestor:

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

(8) Espaço destinado a Manifestação Conclusiva do Administrador Público.

A Prestação de Contas foi considerada:  9 (  ) Aprovada   10 (  ) Aprovada com ressalvas  11 (  ) Rejeitada

 (12) Data: (13) Nome do Administrador Público (14)  Assinatura  do 
Administrador Público
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – RELATÓRIO DO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
DO GESTOR E MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO ADMINISTRADOR  - MODELO 5

(1)  Espaço  destinado  à  emissão  do  Parecer 
Técnico Conclusivo

O gestor deverá mencionar obrigatoriamente no Parecer 
Técnico  Conclusivo,  os  resultados  alcançados  e  seus 
benefícios, bem como os impactos econômicos e sociais, 
o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de 
sustentabilidade  das  ações  após  a  conclusão  do  objeto 
previsto no Plano de Trabalho

(2) Regular Quando  expressarem,  de  forma  clara  e  objetiva,  o 
cumprimento  dos  objetivos  e  metas  estabelecidos  no 
Plano de Trabalho

(3) Regular com ressalvas Quando evidenciarem impropriedades ou qualquer outra 
falta de natureza formal que não resulte em dano no erário

(4) Irregular Quando ficar  comprovado  omissão  no  dever  de  prestar 
contas e/ou descumprimento injustificado dos objetivos e 
metas estabelecidos no Plano de Trabalho, dano ao erário 
decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico 
e/ou  desfalque  ou  desvio  de  dinheiro,  bens  ou  valores 
públicos

(5) Data Informar a data da emissão do parecer

(6) Nome do Gestor Informar o nome completo do gestor 

(7) Assinatura do Gestor Apor assinatura

(8)  Espaço  destinado  a  Manifestação 
Conclusiva do Administrador Público

(9) Aprovada Quando  a  prestação  de  contas  comprovar  a  efetiva 
realização do objeto e o atingimento de suas finalidades

(10) Aprovada com ressalvas Quando,  apesar  de  cumpridos  o  objeto  e  as  metas  da 
parceria, for constatada a impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário

(11) Rejeitada Nos  casos  de  omissão  do  dever  de  prestar  contas, 
descumprimento  injustificado  do  objeto  e  das  metas 
estabelecidos  no  plano  de  trabalho,  dano  ao  erário 
decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, 
ou  desfalque  ou  desvio  de  dinheiro,  bens  ou  valores 
públicos

(12) Data Informar a data da emissão da manifestação conclusiva

(13) Nome do Administrador Público Informar o nome completo do administrador (Secretário, 
Presidente) 

(14) Assinatura do Administrador Público Apor assinatura
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MODELO 6 - Relatório Financeiro

RELATÓRIO FINANCEIRO

(1) Nº do Processo: 

(2) Nome da Organização da Sociedade Civil:

(3) Número da Parceria: (4)Vigência do Instrumento de Parceria: (5) Período da Prestação de 
Contas:

(6) Objeto da Parceria:

(7) Valor Total da Parceria: (8) Valor Repassado no Período:
 

(9) Contrapartida:

(10) Origem do Recurso:

Movimentação Descrição Aprovado 
R$

Neste Processo 
R$

Acumulado 
R$

Saldo anterior A prestar contas exercício anterior

A prestar contas saldo anterior 

Saldo bancário..../..../....  -  inicial 

Créditos Repasse/ Captação em   ..../..../.....

Rendimento aplicação financeira

Recursos próprios  

Saldo bancário 

Saldo total a prestar contas 

Despesas de 
Consumo

Pessoal e encargos

Gêneros de alimentação

Material de limpeza e produtos de 
higienização

Material educativo e esportivo

Material de processamento de dados

Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Física e Jurídica

Serviços de transporte/ vale-transporte

Serviços gráficos

Estagiários

Serviços de comunicação em geral

Despesas de Capital Mobiliário em geral

Equipamentos de processamento de dados

Total de Despesas Aceitas 

Despesas glosadas ( não aceitas)

Despesas pagas com recursos próprios

Saldo atual  em
......../........../.........

Em conta corrente 

Total disponível ( C/C + Aplicação) 
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RELATÓRIO FINANCEIRO

Saldo de recursos próprios

Pendente atual A organização da sociedade civil deve 
depositar em conta corrente

Saldo acumulado  a  prestar contas

(11) Responsável:

Nome/Cargo/Assinatura 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – RELATÓRIO FINANCEIRO  - MODELO 6

(1) Nº do Processo: Informar o número do Processo

(2) Nome da Organização da Sociedade Civil: Informar o nome completo da organização

(3) Número do Instrumento de Parceria: Informar o número do Parceria

(4) Vigência do Instrumento de Parceria: Informar o período de vigência,  de acordo com o 
Instrumento de Parceria e/ou último Termo Aditivo

(5) Período da Prestação de Contas: Informar  o  período  de  vigência  da  Prestação  de 
Contas, dia, mês e ano

(6) Objeto da Parceria: Informar  resumidamente o objeto da Parceria

(7) Valor Total da Parceria Informar  o  valor  conforme  estipulado  no 
Instrumento de Parceria

(8) Valor Repassado no Período: Informar  o  valor  da  Parceria,  no  caso  de  parcela 
única;  ou o  somatório  das  parcelas  repassadas  no 
período da Prestação de Contas

(9) Contrapartida: Informar caso houver, os valores correspondentes

(10) Origem do Recurso: Informar a origem do recurso (Orçamentário, LIC, 
FMDCA,  FMAS,  FNAS,  FINANCIARTE, 
FIESPORTE, entre outros)

(11) Nome do Responsável, Cargo e Assinatura: Informar  o  nome  completo  do  responsável  pelo 
preenchimento, o cargo e apor sua assinatura
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MODELO 7 - Relatório de Manutenção Predial

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL  

Nome da Organização da Sociedade Civil: Data:

Nota Fiscal Fornecedor Descritivo do Serviço Realizado 
(com metragem e local onde foi 
realizado)

Responsável:

Nome/Cargo/Assinatura 
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MODELO 8 - Demonstrativo do Rateio dos Encargos e Consignações sobre Folha de Pagamento 

DEMONSTRATIVO DO RATEIO DOS ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE 
PAGAMENTO 

(1) Nº do Processo: 

(2) Nome da Organização da Sociedade Civil:

(3) Número da Parceria: (4)Vigência do Instrumento de Parceria: (5) Período da Prestação de 
Contas: Mês

(6) Percentual Patronal: (7) Valor Total da GPS:

Funcioná
rios

Salário 
Base

Base 
cálculo do 
INSS

INSS 
retenção

FGTS PIS Sindica
to

Contribuição 
Assistencial

Vale 
Refei
ção

Vale 
Transpor
te

Farmácia Plano de 
Saúde

Outros

Responsável:

Nome/Cargo/Assinatura 
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MODELO 9 - Planilha de Controle de Veículos

LOGOTIPO                                       PLANILHA DE CONTROLE DE VEÍCULOS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO/PLACA:        
CONDUTOR:        
CPF:        

DIA/MÊS/ANO ORIGEM DESTINO TRABALHO REALIZADO LEITURA DO ODÔMETRO

HORA SAÍDA KM INICIAL HORA CHEGADA KM CHEGADA KM TOTAL

10/02/12 Levar Fulano de Tal até o aeroporto

Levar documentos na Prefeitura

    Assinatura do Condutor:    
    Autorização do Responsável da Entidade:    
    Data:    
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MODELO 10 - Planilha de Pesquisa de Preços

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

Material de Consumo, de Obras e Instalações e de Equipamentos e Material Permanente 
e/ou Serviços a Contratar

Nº Discriminação Unid Qtd
Empresa A Empresa B Empresa C

Preço 
Unitário

Preço 
Total

Preço 
Unitário

Preço 
Total

Preço 
Unitário

Preço 
Total

Empresa A Fornecedor/ Prestador de Serviço: Data:

Responsável: Cargo: Telefone: CNPJ:

Empresa B Fornecedor/ Prestador de Serviço: Data:

Responsável: Cargo: Telefone: CNPJ:

Empresa C Fornecedor/ Prestador de Serviço: Data:

Responsável: Cargo: Telefone: CNPJ:
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MODELO 11 - Planilha de Protocolo de Entrega de Vale-Transporte

PLANILHA DE PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE

Data Nome do 
Beneficiário

Quantidade de 
Créditos

Programa/ Projeto Finalidade Assinatura

Responsável:

Nome/Cargo/Assinatura 
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