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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente Manual de Prestação de Contas tem por finalidade instruir, orientar e 

ordenar os procedimentos a serem seguidos pelos responsáveis pela análise e aprovação 

dos processos de prestação de contas ante as responsabilidades assumidas quando da 

celebração dos instrumentos de convênio, pois o responsável pela gestão do dinheiro 

público tem o dever de identificar se os recursos foram aplicados em conformidade com as 

leis, regulamentos e normas e de acordo com as finalidades estabelecidas no Plano de 

Trabalho e no Termo de Convênio, por meio da respectiva prestação de contas, em 

cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 58, da Constituição do Estado de Santa 

Catarina. 

Na concessão de recursos públicos a título de subvenções, auxílios e contribuições, a 

análise das respectivas prestações de contas deve ser fundamentada de acordo com as 

formalidades previstas nas leis, decretos e regulamentos municipais, assim como as normas 

apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, avaliando a boa e 

regular aplicação dos recursos públicos. 

As instruções para análise e auditoria das prestações de contas, no corpo deste 

manual, visam reduzir as inconsistências e criar um procedimento claro e objetivo, 

padronizando as formas de avaliações apresentadas quando da análise por parte do corpo 

técnico, bem como auxiliar nas dificuldades dos analistas na sua elaboração, sendo 

importante observar cuidadosamente todas as orientações e instruções contidas neste 

documento. 

O analista agindo assim evitará possíveis irregularidades ou anormalidades no 

momento da análise da Prestação de Contas. 

Espera-se, desse modo, oferecer a todos os interessados um instrumento que seja útil 

aos que lidam com a matéria, propiciando condições adequadas ao pleno desempenho das 

atribuições de cada um na análise do uso do recurso público. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
As orientações contidas neste Manual refletem a interpretação da legislação vigente, 

atendendo, especialmente, aos seguintes dispositivos legais: 

 Constituição da República Federativa do Brasil; 

 Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; 

 Lei Federal nº 4.320/1964; 
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 Lei Complementar nº 101/2000; 

 Instrução Normativa nº 14/2012 Tribunal de Contas de SC; 

 Instrução Normativa nº 15/2012 Tribunal de Contas de SC; 

 Instrução Normativa nº 16/2013 Tribunal de Contas de SC; 

 Instrução Normativa nº 17/2013 Tribunal de Contas de SC; 

 Lei Municipal nº 7.626/2008 e suas alterações; 

 Decreto Municipal nº 8.869/2011 e suas alterações; 

 Decreto Municipal nº 9.130/2011 e suas alterações; 

 Decreto Municipal nº 13.192/2014; 

 Acórdãos do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas de SC; e 

 Instrução Normativa nº 01/2015 Secretaria Municipal de Transparência e 

Controle. 

 

 
 

3. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Para cada Termo/Convênio deverá ser constituído um processo específico ao qual 

serão apensados os respectivos processos de prestações de contas. 

As prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e 

contribuições serão analisadas pela equipe técnica do órgão concedente do recurso, que 

emitirá parecer técnico fundamentado. 

Este parecer concluirá pela regularidade ou irregularidade da prestação de contas, 

devendo considerar, o modelo de admissibilidade de prestação de contas que constam no 

anexo 13, do Decreto Municipal n. 13.192 de 2014. 

Também deve ser analisado entre outros aspectos e conforme o caso: 

I – a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas; 

II- a observância, na aplicação dos recursos, dos princípios da legalidade, legitimidade, 

economicidade, impessoalidade e das normas regulamentares editadas pelo concedente; 

III – o cumprimento do plano de trabalho; 

IV – a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da 

prestação de contas; 

V – execução total ou parcial do objeto; 

VI - aplicação total ou parcial da contrapartida; 
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VII – eventual perda financeira em razão da não aplicação dos recursos no mercado 

financeiro para manter o poder aquisitivo da moeda; e 

VIII - devolução, ao concedente, de eventual saldo de recursos não aplicados no objeto 

do repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras. 

No caso de irregularidade na prestação de contas, o responsável pelo parecer deverá 

fazer a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, com a indicação 

das parcelas eventualmente recolhidas e dos critérios para atualização do valor do débito.  

Após a análise por parte da equipe técnica as prestações de contas serão 

encaminhadas ao Gerente de controle interno ou setor afim para elaboração de parecer 

conclusivo.  

 

 

4. É DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CONCEDENTE 
 

Compete aos órgãos transferidores de recursos, sem prejuízo de outras competências 

previstas na legislação e no termo de convênio: 

I – acompanhar e fiscalizar a execução do convênio ou instrumento congênere, de forma 

a verificar a regularidade dos atos praticados, a execução do objeto conforme o plano de 

trabalho, bem como os resultados obtidos; 

II - suspender a liberação de parcelas ou novas concessões aos inadimplentes, quando 

decorrido o prazo estabelecido para a prestação de contas sem a devida regularização, 

quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou práticas atentatórias 

aos princípios fundamentais da administração pública; 

III – manter controle atualizado sobre os recursos liberados e as prestações de contas. 

(Instrução Normativa nº 14/2012 - Tribunal de Contas do Estado de SC); e 

IV – Realizar, quando for conveniente, diligências às instituições recebedoras dos 

recursos públicos, afim de verificar a sua correta aplicação. 

 
 
 
5. COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Toda e qualquer despesa somente poderá ser efetuada, dentro da vigência do 

convênio, com as metas aprovadas no plano de trabalho e com atendimento aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.  

Deve ser comprovado que o objeto do convênio foi integralmente cumprido e que os 

preços dispostos nos documentos apresentados estão em sintonia com os preços praticados 

no mercado, sob pena das despesas serem reprovadas. 
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Caso houver reprovação de alguma despesa, o convenente estará obrigado a 

devolver o valor da glosa com os acréscimos legais ou terá seu débito remetido à 

Procuradoria Geral do Município para tomada das providências cabíveis, tornando-se 

inadimplente. 

A fim de facilitar a análise do processo de prestação de contas é necessário que ele 

seja apresentado mediante ofício, com os documentos abaixo relacionados, na ordem 

descrita, com as páginas rubricadas pelo representante legal do convenente: 

I – Capa de identificação da instituição e protocolo (anexo 07 do decreto);  

II - Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, assinado pelo Presidente da 

Instituição e pelo responsável financeiro quando houver (anexo 08 do decreto); 

III – Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos recebidos (anexo 09 do decreto); 

IV – Balancete TC 28 (anexo 10 do decreto); 

V - Original do extrato bancário da conta específica mantida pela entidade beneficiada, no 

qual está evidenciado o ingresso e a saída dos recursos; 

VI – Original dos comprovantes da despesa emitidos em nome da instituição beneficiada 

(nota fiscal, recibo ou cupom fiscal) com o devido termo de aceite (anexo 11 do decreto); 

VII – Relatório firmado por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos 

objetivos previstos, quando da aplicação dos recursos repassados. Anexar o maior número 

de informações sobre a realização do projeto com foto, folder, cartaz (anexo 12 do 

decreto); 

VIII – Comprovante da devolução do saldo de recursos por ventura existentes, à conta 

indicada; e 

IX – Comprovante do recolhimento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal, quando 

da compra da Nota Fiscal Avulsa. 

 
 

6. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA  

 
 

6.1. Análise Técnica 
 
Entende-se como análise técnica o ato de verificar se as ações levadas a efeito pela 

entidade convenente guardam identidade com as ações aprovadas em cada projeto ou 

plano de trabalho, mediante o exame comparativo de documentos e demonstrativos que 

informem as especificações, quantidades, cronologia e valores. 

O parecer exarado em decorrência da análise deverá conter a assinatura do 

responsável pelo acompanhamento da execução do projeto, vinculado ao órgão repassador 
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do recurso público e revisado pelo seu superior imediato, que será o Gerente de Controle 

Interno do órgão ou sua função correlata. 

A sequência da análise refere-se à parte financeira, a qual abrangerá os aspectos 

aritméticos, formais, contábeis, legais, financeiros e patrimoniais dos documentos que 

compõem a prestação de contas. 

Nesta etapa, será procedida a verificação formal dos documentos.  

Na verificação do aspecto formal da prestação de contas, será observada: 

a) a apresentação integral dos documentos necessários, de acordo com o presente Manual; 

b) a identificação correta dos signatários dos formulários, inclusive cargos e funções; 

c) a indicação do período da prestação de contas; 

d) a identificação da parcela a que se refere a Prestação de Contas; 

e) o cumprimento do Plano de Trabalho; 

f) a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da 

prestação de contas; 

g) a compatibilidade entre o valor da prestação de contas e o constante no Plano de 

Trabalho; e 

h) preenchimento correto dos dados solicitados neste Manual de Prestação de Contas, 

confrontando o Plano de Trabalho com o executado. 

 

 Também será necessário analisar todos os documentos de créditos (nota fiscal, 

fatura, recibo, DARF), para verificar se a empresa permanece ativa, a sua vinculação com a 

descrição da despesa e o seu Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE, além de: 

a) nome do órgão ou entidade convenente no campo destinatário; 

b) discriminação do nome do produto e/ou serviço; 

c) certificado do recebimento do material e/ou prestação de serviços, com identificação do 

nome e cargo do responsável pela certificação (carimbo);  

d) conferir se as datas dos documentos fiscais são anteriores às datas dos documentos de 

pagamento; 

e) conferir se as datas dos documentos fiscais e dos documentos de pagamento estão 

dentro do período de vigência do convênio; 

f) conferir o empenhamento da despesa e sua classificação e o valor do empenho, o nome 

do credor e a data da emissão do empenho e anexar o mesmo ao processo de prestação de 

contas; 

g) conferir a data de assinatura do convênio, sua vigência, seu objeto, número de parcelas a 

serem liberadas e seu valor global, e anexar o mesmo ao processo de prestação de contas; 
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h) conferir as transferências bancárias; 

i) conferir a conciliação bancária com o extrato bancário; e 

j) analisar se todo o valor foi utilizado. 

 
 

7. CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

O analista deverá iniciar sua análise preenchendo o Relatório de Controle de 

Admissibilidade de Prestação de Contas, Anexo 13 do Decreto Municipal 13.0192, de 2014. 

 

 
7.1. PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Apresentamos a seguir, lista de verificação de admissibilidade de prestação de 

contas. Estes itens serão observados pelo analista e seu parecer deverá levar em 

consideração os acórdãos pré-estabelecidos. 

 

• CAPA 

Não consta: Reprovado. 

Incompleta: Aprovado com ressalva e recomendação. 

Sem data do protocolo: Contato com secretaria/fundação/autarquia. 

 

• OFÍCIO 

Não consta: Reprovado. 

Sem assinatura: Reprovado. 

Com erro: Aprovado com ressalva. 

 

• PRAZO 

Entrega fora do prazo: Aprovado com ressalva. 

 

• ORGANIZAÇÃO 

Prestação de Contas não realizada por parcela: Reprovado. 

Não está numerada: Aprovado com ressalva. 

Não A4: Aprovado com ressalva. 

 

• PLANO DE TRABALHO 

Não consta: Reprovado. 
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Diferente do aprovado no convênio: Reprovado. 

 

• BALANCETE 

Não consta: Reprovado. 

Valores divergentes: Reprovado. 

Sem assinatura: Reprovado. 

Sem assinatura do contador (quando houver desp. com contab. terceirizada): Reprovado. 

Sem CRC (quando houver despesa com contabilidade terceirizada): Reprovado. 

Sem mencionar despesas e receitas extras: Aprovado. 

Erro de preenchimento cabeçalho: Aprovado com ressalva. 

 

• EXTRATO 

Não consta: Reprovado. 

Incompleto: Reprovado. 

 

• APLICAÇÃO FINANCEIRA 

Não realizada: Aprovado com ressalva. 

 

• SALDO REMANESCENTE  

Devolver, não pode ser remanejado para próxima parcela. 

 

• ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 

Comprovantes não originais: Reprovado. 

Comprovantes não estão em nome da entidade: Reprovado. 

Fora da vigência do convênio: Reprovado. (observar a data da execução) 

 

• DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Descrição incompleta do material: Reprovado. 

Descrição incompleta do material em apenas 50% dos produtos: Reprovado, entretanto, 

devem ser indicados quais os itens estão incompletos. Na justificativa da entidade cabe nota 

fiscal retificadora, troca da nota fiscal, declaração com o carimbo da empresa. 

 

• PREENCHIMENTO COMPLETO DA NOTA FISCAL 

Quantidade, Valor unitário, Valor total: apresentando no mínimo dois dos três itens, Aprova 

com Ressalva.  
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• TERMO DE ACEITE 

Não consta: Reprovado. 

 

• DAM 

Não consta: Reprovado. (após a justificativa emitida pelo prestador de serviço, será 

aprovado, pois para que a Nota Fiscal seja retirada no Pró Cidadão é necessário pagar a 

DAM) 

 

• GUIA INSS 

Não consta: Reprovado. (quando houver despesas com funcionários e pagamentos com 

holerites) 

Consta multa/juros: Glosa o valor. 

 

• GUIA FGTS 

Não consta: Reprovado. (quando houver despesas com funcionários e pagamentos com 

holerites) 

Consta multa/juros: Glosa o valor. 

 

• TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

Em nome de outro titular: Reprovado.  

Com cheque: Reprovado. (Aprovar apenas se houver justificativa. Recomendar que o 

cheque seja nominal e cruzado.) 

Saque: Reprovado. (Aprovar apenas se existir vinculação bancária) 

 

• DESPESA X PLANO DE TRABALHO 

Despesa divergente do Plano de Trabalho: Reprovado. (quando houver despesas realizadas 

que não foram previstas no plano de trabalho) 

 

Planos genéricos: verificar vinculação da despesa e chamar atenção da 

fundação/autarquia/secretaria. (a concedente dos recursos deverá cobrar da entidade, 

planos de trabalhos específicos, não devendo autorizar planos de trabalho muito 

abrangentes) 
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 COMPROVANTES DAS DESPESAS 

Neste item devem ser apresentados os comprovantes das despesas, emitidos em nome do 

convenente (nota fiscal, recibo e cupom fiscal) com o devido termo de aceite nas cópias de 

pagamentos realizados.  

Inserir a cópia da transferência eletrônica na mesma página, ou na sequência, do 

documento fiscal a que está relacionado.  

 

A - As notas fiscais e notas fiscais faturas devem conter as seguintes informações: 

 

I - a data de emissão, o nome da instituição conveniada, o endereço e o número do registro 

no CNPJ; 

II - a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e 

demais elementos que permitam sua perfeita identificação; 

III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação; 

não sendo admitidas descrições genéricas; 

IV- Carimbo atestando o recebimento do material ou da execução do serviço, datado e 

assinado pelo responsável da entidade ou instituição conveniada.  

 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
Art. 30. Constituem comprovantes regulares da despesa custeada com recursos 
repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições os documentos fiscais 
definidos na legislação tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e 
guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos. 
§ 1º O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: 
I – a data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro no 
CNPJ;  
II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, 
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo 
admitidas descrições genéricas; 
III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da 
operação. 
§ 2º Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 
documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações 
para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da 
despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse. 

 

B - Somente será aceito recibo quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte 

que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação tributária. 

 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
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Art. 32. Admite-se a apresentação de recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma 
da legislação tributária.  
Parágrafo único. O recibo conterá, no mínimo, a descrição precisa e específica dos 
serviços prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF 
do emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e a discriminação das 
deduções efetuadas, se for o caso. 

 

C - Não serão aceitos comprovantes de despesas com rasuras 

 
Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
Art. 31. Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos com clareza e sem 
emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a 
sua credibilidade. 

 

D - Quando o projeto especificar pagamento de pessoal, como professores ou instrutores, 

este deve especificar (nome dos funcionários, salário e cargo), sendo obrigatório anexar à 

prestação de contas as guias quitadas do respectivo mês, a Guia de Previdência Social e a 

do FGTS, mesmo não sendo essas quitadas com recursos provenientes do convênio. 

 
Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
Art. 33 As folhas de pagamento devem conter o nome, cargo, número de matrícula e 
CPF do empregado, valor e descrição de cada parcela da remuneração, descontos, 
valor líquido a pagar, período de competência, comprovação do depósito bancário em 
favor do credor e assinatura dos responsáveis.  
§ 1º Quando os recursos concedidos se destinarem a pagamento de pessoal, o 
concedente deve exigir, no mínimo, a comprovação do recolhimento da contribuição 
previdenciária (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS).  
§ 2º Quando a prestação de contas não contiver os comprovantes exigidos no § 1º, o 
concedente deverá exigir a apresentação e, caso não atendido, informar o fato aos 
órgãos federais de fiscalização.  

 
E - Quando houver necessidade de contratar terceiros para a realização de trabalhos, será 

necessário anexar à prestação de contas o contrato. 

 

F - Será necessário apresentar demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente 

realizadas quando da contratação de serviços de assessoria e assistência, de consultoria, 

de capacitação e promoção de seminários e congêneres, indicando o profissional, sua 

qualificação, a data, o número de horas trabalhadas e o valor. 

 

§ 5º Na contratação de serviços, especialmente os de assessoria, assistência, 
consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e 
congêneres; segurança e vigilância, devem ser detalhadas as horas técnicas de todos 
os profissionais envolvidos, discriminando-se as quantidades e os custos unitário e 
total, bem como as justificativas da escolha. 

 
G - Em caso de despesas relacionadas a eventos com palestras ou similares, será 

necessário anexar a relação em que constem nome e CPF dos participantes, suas 

assinaturas, nome do palestrante, tema abordado, carga horária, local e data. 
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Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
Art. 43.  
§ 7º A prestação de contas de despesas com cursos, palestras, seminários, work 
shop e congêneres será acompanhada de relação contendo o nome dos 
participantes, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF, e 
respectivas assinaturas, bem como o nome do palestrante, temas abordados, a carga 
horária, local e data de realização e outros elementos capazes de comprovar a 
realização do objeto. 

 
 
H - Quando o projeto envolver despesa com publicidade será obrigatório apresentar o objeto 

de veiculação, por meio de folder, cartaz do evento, exemplar de publicação impressa, CD, 

DVD, fotografia de eventos e restaurações, entre outros. 

 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 

Art. 34. Os comprovantes de despesa com publicidade serão acompanhados dos 
seguintes documentos: 
I – memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa à criação ou 
produção; 
II – cópia da autorização de divulgação e/ou do contrato de publicidade; 
III – exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita; 
IV – cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora 
indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade 
radiofônica ou televisiva; 
V – cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da 
procedência dos valores cobrados.  

 

I - No caso de locação de veículo para transporte de pessoas, será necessário anexar 

relação dos passageiros fornecida pela empresa contratada. 

 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 

Art. 43. 

§ 8º No caso de despesas com locação de veículo para transporte de pessoas, a 
prestação de contas será acompanhada de relação dos passageiros transportados, 
fornecida pelo transportador contratado. 

 
J - No caso de gastos com abastecimento de combustível o documento fiscal deve conter, 
no mínimo, a identificação da placa do veículo, data, quantidade e valores unitários e totais 
de cada abastecimento, além da cópia da documentação do veículo. 
 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 

Art. 30. 

§ 3º Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de 

veículos devem conter, também, a identificação do número da placa, adotando-se 

procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante.  

 
K - Gastos com alimentação, será necessário anexar relação dos beneficiados da mesma. 
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L - Gastos com locação de imóveis, deve-se seguir o determinado no § 9º, do art. 43 da 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 

Quando o objeto envolver a locação de imóveis, bens móveis, materiais ou 
equipamentos, tais como equipamentos de sonorização e iluminação, palcos e outras 
estruturas para eventos, a prestação de contas será acompanhada dos contratos de 
locação e de memorial descritivo fornecido pelo contratado que especifique o tipo de 
estrutura e equipamentos utilizados, quantidades, marcas, potência, prazo de locação 
e demais informações que permitam sua perfeita identificação.  

 

M - Quando o objeto incluir a aquisição de materiais para distribuição gratuita, a prestação 

de contas deverá conter cópia do material, conforme os dados determinados abaixo: 

 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
Art. 43. 
§ 11º Quando o objeto incluir a aquisição de materiais para distribuição gratuita, a 
prestação de contas será acompanhada de relação na qual conste o nome, o número 
de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou Registro Geral - RG, endereço 
dos beneficiários, e suas assinaturas e elementos comprobatórios da distribuição, 
como matérias jornalísticas, registro fotográfico, filmagem, dentre outros. 
 

 PRAZO 

A convenente terá o prazo de até 60 dias para apresentar a prestação de contas. 

 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
Art. 44. As prestações de contas dos recursos concedidos a título de diárias, 
adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições devem ser apresentadas ao 
órgão repassador dos recursos no prazo estabelecido em lei ou regulamento do 
concedente. 

  
Decreto nº 8869/2011. 

Art. 6º A prestação de contas deverá ser entregue dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data do recebimento do recurso, de acordo com a finalidade da 
despesa e no valor da parcela (...) 
 
Art. 7º Não será concedido auxílio, contribuição, subvenção social e celebração de 
convênio às entidades inadimplentes com suas prestações de contas. 

 
Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo determinado no art. 7º 

acima descrito, a concedente notificará o convenente, estipulando prazo máximo de 30 

(trinta) dias para sua apresentação, ou o recolhimento dos recursos transferidos, juntamente 

com os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, quando for o caso, acrescidos de 

juros e correção monetária, na forma da lei, comunicando o fato ao órgão de controle 

interno. 

Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior e não cumpridas as exigências, ou se 

existirem evidências de irregularidades de que possam resultar prejuízos para o erário, o 

Sistema Municipal de Controle Interno adotará as providências previstas na Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 



 

 

15 

 

 

• RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Não consta: Reprovado. 

Sem assinatura: Reprovado. 

(se o relatório execução do projeto for a única irregularidade informar na conclusão da 

prestação de contas: “Não aprovado, entretanto se sanada as restrições apontadas, poderá 

ser aprovada de imediato”.) 

 

• FOTOGRAFIA OU OUTRA FORMA DE COMPROVAÇÃO 

Não consta: Reprovado. 

Sem data e legenda: Aprovado com ressalva. 

Repetida: Aprovado com ressalva. 

Apenas uma fotografia: Aprovado com ressalva. 

Sem vinculação com a despesa: Reprovado. 

 

• COMBUSTÍVEL 

Não consta documento do veículo: Reprovado. 

Nota fiscal sem informar a placa do veículo: Aprovado com ressalva. 

Documento do veículo em nome de terceiro: comprovar vínculo. 

 

7.2. CONCLUSÃO DO PARECER 
 

Visando facilitar e padronizar os pareceres dos analistas em relação às restrições, 

seguem anexos diversos modelos que podem ser utilizadas no preenchimento do relatório 

de admissibilidade apontando as restrições e recomendações observadas na prestação de 

contas em questão. 

 

Em caso de necessidade, existe a possibilidade de incluir a opção “Não aprovado, 

entretanto, se sanadas as restrições apontadas poderá ser aprovada de imediato.” no 

relatório “Controle de Admissibilidade de Prestação de Contas”. Como segue exemplo: 

 

(  ) Aprovado, para baixa contábil 
(  ) Aprovado com ressalva, para baixa contábil 
(  ) Não aprovado, para abertura de diligência. 
( ) Não aprovado, entretanto, se sanadas as restrições apontadas, poderá ser aprovada de 
imediato.  
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( ) Restrições não sanadas através da diligência encaminha-se a Secretaria Municipal de 
Transparência e Controle. 
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PROCESSO  
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº.     /____  

 

Protocolo de Entrada nº.:                                                                                        Data:     /    / 

Entidade Beneficiada:  

Órgão de Origem:  

Nota de Empenho (NE):  

Elemento de Despesa: 

Valor da Liberação:  

Convênio nº.:  

Parcela nº.:  

 

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC Norma Legal Sim Não 

1. Capa Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I   

2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas 

assinado pelo presidente da Instituição/Associação 

Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II 

IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC 
  

3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.  Decreto 13.192, de 2014, art. 7º 

IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC 
  

4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme 

item de despesa, em folha A-4 e numerada. 

IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC 

Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI 
  

5. Cópia do Plano de Trabalho. IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III 
  

6. Balancete IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC 

Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV 
  

6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo 

responsável. 

IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC   

6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo 

responsável contábil 

IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC   

7. Extrato da conta bancária com movimentação 

completa do período. 

IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V 
  

7.1. Houve aplicação financeira IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC   
7.2. O recurso foi integralmente utilizado IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC   
7.3. Houve devolução do saldo remanescente IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX 
  

8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas 

realizadas, em ordem cronológica. 

Decreto n.13.192, de 2014, art.7º, VI 

IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC 
  

8.1. Em nome da Associação/Entidade    
8.2. Data, durante a vigência do Convênio    
8.3. Descrição completa do serviço/material    
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço    
8.5. Declaração do responsável, no documento 

comprobatório da despesa, certificando que o material foi 

recebido ou o serviço prestado. 

Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI 

IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC 

 

  

8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa) Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X 

 
  

9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal    
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)    
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)    
10. Cópias das transferências bancárias  IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII 
  

11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho 

aprovado? 

Decreto n. 13.192/2014, art.7º, III 

IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC 
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12. Relatório de Execução do projeto IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC   
13. Fotografia da execução do projeto    

14. Há comprovação de despesa com combustível  IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC   

15. Há comprovação de despesa com publicidade IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC   

16. Há comprovação de despesa com alimentação IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC   

17. Há comprovação de despesa com assessoria IN 14/2012, art. 43, § 5º - TCE/SC   

18. Há comprovação de despesa com locação de veículo 

(transporte) 

IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC   

19. Há comprovação de despesa com curso, seminário, 

Workshop 

IN 14/2012, art. 43, § 7º - TCE/SC   

20. Há comprovação de despesa com locação de 

equipamentos 

IN 14/2012, art. 43, § 9º - TCE/SC   

21. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação. IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC   
22. Cópia do Termo de Convênio. IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC   

 

A Secretaria Municipal de Transparência e Controle no uso de suas atribuições e em 

conformidade com o art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa que a 

presente prestação de contas apresenta as restrições descritas: 

 

RESTRIÇÕES: (Relatar restrições identificadas e sua fundamentação legal) 

 

RECOMENDAÇÕES: (Relatar possíveis melhorias) 

 

 

(   ) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente. 

 

(   ) Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos 

documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no 

prazo de 15 dias. 

 

 

 

Florianópolis, ...... de ................................ de 201_. 

 

 

 

 

__________________________________________ 
Responsável pela análise 

(Nome e matrícula) 
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº …...... /20....  
 

Protocolo de Entrada nº:                                                                          Data:      /         / 

Entidade Beneficiada:  

Órgão de Origem:  

Nota de Empenho (NE):  

Elemento de despesa:  

Valor da Liberação:                                                                                 Data:       /          / 

Convênio nº.:  

Parcela nº.:  

 

A Secretaria Municipal de Transparência e Controle, no uso de suas atribuições, e de acordo 

com art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa: 

 

 

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO: 
 

Elemento de Despesa Valor  

Recurso recebido  
Aplicação financeira  

Total  
Custeio  
Despesa glosada  
Saldo a devolver  

 

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto 

_________________________, Entidade/Associação 

_______________________________________, conclui-se: 

 

 

Diante do exposto, (Sim/Não) somos favoráveis à aprovação da Prestação de Contas em 

análise. 

 

 
Florianópolis,  ...... de .............................. de ......... 

 
 

__________________________________________ 
Responsável pela análise 

(Nome e matrícula) 
 

(    ) Aprovado, para baixa contábil. 
 

(    ) Aprovado com ressalva, para baixa contábil. 
 

(    ) Não aprovado, para abertura de diligência. 
 

(    ) Restrições não sanadas através da diligência, encaminha-se a Controladoria Geral do 
Município.  
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7.2.1 CONCLUSÃO DO PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADA EM 
PRIMEIRA ANÁLISE 
 

INTRODUÇÃO: 
 

Quando o analista recusa o processo de prestação de contas, por alguma 

inconsistência, a entidade deverá ser notificada para no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

solucionar a questão. Feito isto, a entidade reencaminhará a prestação de contas para a 

unidade orçamentária efetuar a reanálise (processo de nova verificação da prestação de 

contas com a inclusão de novos documentos). Este rito modifica o formulário de controle de 

admissibilidade da prestação de contas com novos procedimentos a serem seguidos pelo 

analista. 

É importante ressaltar que se o analista não concordar com o que foi apresentado pela 

entidade, esta reanálise deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Transparência e 

Controle para as devidas providências. 

 

DA REANÁLISE: 

 

Em decorrência dos novos procedimentos a serem seguidos e objetivando a orientação 

dos analistas e a padronização das análises provenientes de recurso elaborado pela 

entidade, elaborou-se um modelo de análise a ser seguido: 

 

1. É de suma importância que a nomenclatura REANÁLISE conste acima do controle 

de admissibilidade, visando identificar a prestação de contas, diferenciando-a da 

prestação de contas sem análise prévia. 

 

2. Na “Lista de Verificação de Admissibilidade de PC” deverá ser apontado em negrito 

o item que tiver sido sanado assim como alterar a marcação de “não” para “sim”, ou 

vice-versa e também manter em negrito. 

 
REANÁLISE 

 
CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº.     /____ 

Protocolo de Entrada nº.:                                                                                        Data:     /    / 

Entidade Beneficiada:  

Órgão de Origem:  

Nota de Empenho (NE):  
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Elemento de Despesa: 

Valor da Liberação:  

Convênio nº.:  

Parcela nº.:  

 
Lista de Verificação de Admissibilidade de PC Norma Legal Sim Não 

1. Capa Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I   

2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas 

assinado pelo presidente da Instituição/Associação 

Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II 

IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC 
  

3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.  Decreto 13.192, de 2014, art. 7º 

IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC 
  

4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme 

item de despesa, em folha A-4 e numerada. 

IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC 

Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI 
x  

5. Cópia do Plano de Trabalho. IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III 
  

6. Balancete IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC 

Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV 
  

6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo 

responsável. 

IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC   

6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo 

responsável contábil 

IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC   

7. Extrato da conta bancária com movimentação 

completa do período. 

IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V 
  

7.1. Houve aplicação financeira IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC   
7.2. O recurso foi integralmente utilizado IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC   
7.3. Houve devolução do saldo remanescente IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX 
  

8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas 

realizadas, em ordem cronológica. 

Decreto n.13.192, de 2014, art.7º, VI 

IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC 
  

8.1. Em nome da Associação/Entidade    
8.2. Data, durante a vigência do Convênio    
8.3. Descrição completa do serviço/material    
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço    
8.5. Declaração do responsável, no documento 

comprobatório da despesa, certificando que o material foi 

recebido ou o serviço prestado. 

Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI 

IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC 

 

  

8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa) Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X 

 
  

9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal    
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)    
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)    
10. Cópias das transferências bancárias  IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC 

Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII 
  

11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho 

aprovado? 

Decreto n. 13.192/2014, art.7º, III 

IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC 
  

12. Relatório de Execução do projeto IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC   
13. Fotografia da execução do projeto    

14. Há comprovação de despesa com combustível  IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC   

15. Há comprovação de despesa com publicidade IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC   
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16. Há comprovação de despesa com alimentação IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC   

17. Há comprovação de despesa com assessoria IN 14/2012, art. 43, § 5º - TCE/SC   

18. Há comprovação de despesa com locação de veículo 

(transporte) 

IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC   

19. Há comprovação de despesa com curso, seminário, 

Work Schop 

IN 14/2012, art. 43, § 7º - TCE/SC   

20. Há comprovação de despesa com locação de 

equipamentos 

IN 14/2012, art. 43, § 9º - TCE/SC   

21. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação. IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC   
22. Cópia do Termo de Convênio. IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC   

 

A Secretaria Municipal de Transparência e Controle no uso de suas atribuições e em 

conformidade com o art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa que a 

presente prestação de contas apresenta as restrições descritas: 

 

RESTRIÇÕES: (Manter as restrições apontadas quando da primeira análise e em caso de 

resolução do problema, inserir a palavra “sanada” ao lado da restrição, justificando de que 

modo foi sanada, como apontar as páginas em que estão as justificativas, ou transcrever o 

que foi realizado para sanar tal restrição, objetivando assim manter o histórico da análise). 

Em caso de resolução por meio de devolução de recursos glosados, também deverá ser 

mantida a restrição inicial e apontado ao lado da restrição “valor devolvido aos cofre 

públicos”. 

 
 
RECOMENDAÇÕES: (Repetir as recomendações relatadas quando da primeira análise, 

objetivando, assim, dar ênfase às melhorias propostas pela Secretaria transferidora do 

recurso.) 

 
(   ) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente. 

 

(   ) Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos 

documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no 

prazo de 15 dias. 

 

 

Florianópolis, ...... de ................................ de 201_. 

 

 

__________________________________________ 
Responsável pela análise 

(Nome e matrícula) 
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REANÁLISE 
 

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº …...... /20....  
Protocolo de Entrada nº:                                                                          Data:      /         / 

Entidade Beneficiada:  

Órgão de Origem:  

Nota de Empenho (NE):  

Elemento de despesa:  

Valor da Liberação:                                                                                 Data:       /          / 

Convênio nº.:  

Parcela nº.:  

 

A Secretaria Municipal de Transparência e Controle, no uso de suas atribuições, e de acordo 

com art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa: 

 

 

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:  
(em caso de devolução de recursos glosados) 

 

Elemento de Despesa Valor  

Recurso recebido  

Aplicação financeira  

Total  

Custeio  

Despesa glosada*  

Saldo devolvido **  

 

 

*O item “despesa glosada” deverá permanecer com o quantitativo mencionado na 

primeira análise, facilitando assim, com relação ao histórico da prestação de contas, o 

entendimento de terceiros interessados no presente processo.  

 

**No momento da segunda análise, tendo sido devolvidos os recursos anteriormente 

glosados, mediante comprovação de transferência bancária, deverá ser inserido o item 

“saldo devolvido”, zerando assim as obrigações da Entidade para com a Prefeitura de 

Florianópolis. 
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ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:  
(em caso de resolução das restrições que glosaram as despesas) 

 

Elemento de Despesa Valor  

Recurso recebido  

Aplicação financeira  

Total  

Custeio  

Despesa glosada*  

 

* O item “despesa glosada” deverá ter seu saldo, mencionado na primeira análise, 

zerado, equalizando o total dos recursos recebidos e aplicados com o total do Custeio. 

 

Após a Reanálise da Prestação de Contas, referente ao Projeto 

_________________________, Entidade/Associação 

_______________________________________, conclui-se: 
 
 

Diante do exposto, (Sim/Não) somos favoráveis à aprovação da Prestação de Contas em 

análise. 

 

 

 

Florianópolis,  ...... de .............................. de ......... 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Responsável pela análise 

(Nome e matrícula) 
 

 
(  ) Aprovado, para baixa contábil. 
 
(  ) Aprovado com ressalva, para baixa contábil. 
 
(  ) Não aprovado, para abertura de diligência. 
 
(  ) Não aprovado, entretanto se sanadas as restrições apontadas, poderá ser aprovada de 
imediato. 

 
 

Após o preenchimento da lacuna adequada, esta deverá ser posta em negrito, objetivando 

ressaltar a decisão final do analista. 
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8. FLUXOGRAMA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DENTRO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. 
 

Quando se tratar de repasses de recursos públicos, provenientes da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e destinados às entidades de caráter social, pertencentes ao 

município, por meio de Convênios, Auxílios e Contribuições, é imprescindível que seja 

comprovado, por parte do receptor dos recursos, a boa e regular aplicação dos mesmos, de 

acordo com o presente manual e embasado pelo Decreto Municipal n° 13.192/2014. 

Diante do exposto, e a partir do preceito de que esta prestação de contas formará um 

processo a ser analisado pelo setor de prestação de contas e ratificado pelos Gerentes de 

Controle Interno e afins de cada unidade, verificou-se a necessidade de explicitar o percurso 

a ser seguido por este processo, desde o momento da sua entrada nos setores de protocolo 

até a sua baixa contábil, passando por estágios de recursos e estância superior de análise. 

Ao ser entregue, pela entidade convenente dos recursos, no setor de protocolo de 

cada secretaria ou órgão da administração indireta municipal, o processo de prestação de 

contas deverá seguir o seguinte fluxograma: 
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9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Relacionamos, a seguir, as principais obrigações do convenente durante a execução do 

convênio, pois todo órgão ou entidade que receber recursos públicos é obrigado a prestar 

contas da sua boa e regular aplicação sob pena de sanções previstas em lei e de 

comprometimento do fluxo de recursos mediante a suspensão de novas transferências: 

 

a) Recomenda-se que os atrasos verificados, que impliquem a necessidade de prorrogação 

do prazo de vigência do convênio, sejam comunicados ainda durante o período de 

execução, visando uma correta avaliação do período necessário. 

 

 

b) Não poderão, ainda, ser realizadas despesas com recursos transferidos pela concedente 

com taxa de administração, remuneração a servidor ou empregado de órgão ou entidade 

pública da administração direta ou indireta de todas as esferas, multas, juros ou correção 

monetária, além de IPTU, taxas de condomínio e despesas cartorárias; 

 

c) As Entidades Convenentes que adquirirem bens de natureza permanente com recursos 

de convênio deverão realizar o controle patrimonial dos mesmos, em sistema de controle 

próprio, mantendo à disposição dos órgãos de controle interno listagem de Controle 

Patrimonial, atualizada, contendo, no mínimo: número sequencial de registro patrimonial, 

fonte de recursos, localização interna do bem, descrição do bem, data e valor de aquisição. 

Também será necessário anexar na prestação de contas cópia impressa da fotografia do 

bem adquirido.  

 

d) Todos os documentos deverão ser mantidos arquivados em boa ordem, no próprio local 

em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da Prestação ou Tomada de 

Contas. 

 

CANAIS PARA ESCLARECIMENTOS: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 
Tel: (48) 3251-6174/6176 e 6168 
E-mail: controladoriageral@pmf.sc.gov.br 

mailto:controladoriageral@pmf.sc.gov.br
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ANEXO 

 

MODELOS DE RESTRIÇÕES 
 

Aplicação de Recurso Financeiro parado por mais de 30 dias 

Não houve aplicação do recurso recebido a título de subvenção, auxílio ou contribuição 
enquanto não empregado no projeto, ficando o mesmo sem correção por mais de 30 dias, 
infringindo desta forma o art. 29 da Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
 

Art. 29. Quando o prazo previsto para utilização for superior a 30 (trinta) dias, os 
recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em 
fundo de aplicação financeira de curto prazo lastreado em títulos da dívida pública 
federal. 
Parágrafo único. Os rendimentos da aplicação financeira devem ser empregados no 
objeto ou devolvidos ao concedente, conforme estabelecido no termo de ajuste, 
ficando sujeitos às mesmas regras de prestação de contas dos recursos transferidos. 

 
Assessoria, assistência, consultoria e congêneres 
 
Para aprovação da nota fiscal nº 000043, em nome de XXXXX, em 25/03/2015, no valor de 
R$ 12.500,00, será necessário apresentar a hora técnica do profissional, as quantidades e 
os custos unitário e total, bem como a justificativa da escolha, conforme determina o Art. 43 
da Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 

Art. 43. § 5º Na contratação de serviços, especialmente os de assessoria, assistência, 
consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e 
congêneres; segurança e vigilância, devem ser detalhadas as horas técnicas de todos 
os profissionais envolvidos, discriminando-se as quantidades e os custos unitário e 
total, bem como as justificativas da escolha. 

 
Assinatura do contador responsável 
 
Uma vez contratada empresa de contabilidade, a mesma deverá responsabilizar-se e 
também assinar o balancete da Entidade, conforme determina art. 93 da Resolução nº 16/94 
do TCE-SC, neste caso a nota fiscal nº 000990, 06/12/2013, XXXXXX XXXXX, no valor de 
R$ 500,00.  

Resolução nª 16/94 do TCE-SC 
Art. 93. “Os registros e demonstrativos contábeis serão assinados pelo titular da 
unidade ou autoridade delegada e pelo contabilista legalmente habilitado, 
devidamente identificado.” 

 
Assistência Social 
 
Repasse a título de subvenção apenas para entidade certificada pelo Conselho. 

Art. 22. As subvenções destinadas a entidades de assistência social serão repassadas 
exclusivamente àquelas que detenham certificação emitida por Conselho de Assistência 
Social, nos termos da legislação própria. (Vide Instrução Normativa N.TCE/SC-0016/2013 – 
DOTC-e de 05/06/2013 que suspendeu até 31/12/2013 a exigência contida neste artigo) 
Parágrafo único. Os repasses deverão ser realizados por unidade gestora com atribuições 
legais afetas à área social. 
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Atos públicos sanáveis 

LPA - Lei nº 9.784 de 29 de Janeiro de 1999 - Regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal.  

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria Administração. 

 
Ausência da cópia do Termo de Convênio 
 
Não consta termo de ajuste (Convênio), conforme determina o art. 24, da Instrução 
Normativa 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Art. 24. O repasse de recursos de que trata este Capítulo deve ser feito depois de 
formalizado o respectivo termo de ajuste, cuja eficácia fica condicionada à publicação 
do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do concedente. 
§ 1º O termo de ajuste deve conter, no mínimo, o conteúdo indicado no Anexo IV. 
§ 2º É dever do órgão repassador dos recursos acompanhar a execução do objeto do 
convênio conforme plano de trabalho. 

 
Ausência de assinatura 
 
Ausência da Assinatura do Responsável e do Contador. Trata-se de exigência legal 
estabelecida no art. 93, da Resolução N. 016/94, do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina.  

Art. 93. Os registros e demonstrativos contábeis serão assinados pelo titular da 
unidade ou autoridade delegada e pelo contabilista legalmente habilitado, 
devidamente identificados.  

 
Autorremuneração 
 
Recomendar à Federação XX que, nas futuras prestações de contas de recursos 
transferidos, a entidade se abstenha de efetuar a autorremuneração de seus membros com 
os recursos advindos dos projetos em que haja recursos públicos, salvo nas exceções 
previstas nas normas vigentes, e faça a devida comprovação da contrapartida dos recursos 
repassados. 
 
Carimbo de aceite 

Não consta na nota fiscal de nº 000072, a declaração do responsável, certificando que o 

material foi recebido ou o serviço prestado em conformidade com as especificações nele 

consignadas, conforme determina o art. 36 da Instrução Normativa N. 14/2012, do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Art. 36. Deve constar dos comprovantes de despesas com aquisição de bens e 
prestação de serviços o atestado de recebimento firmado pelo responsável. 

 
Combustível  
 
Para aprovação da nota fiscal eletrônica nº 338306, de 16/11/2013, emitida por XXXXXXXX, 
no valor de R$ 100,00, será necessário constar a placa e comprovar a propriedade do 
veículo. 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012, Art. 30: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104076/lpa-lei-n-9-784-de-29-de-janeiro-de-1999#art-55
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§ 3º - Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de 
veículos devem conter, também, a identificação do número da placa, adotando-se 
procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante. (grifo 
nosso) 

 
Comprovação da realização do evento 
 
Esta prestação de contas não foi aprovada por ausência de comprovação, por meios 
adequados (fotografias, vídeos, jornais, revistas, etc.) da efetiva realização do evento 
Torneio XX. Assim como, os documentos não dão suporte para atestar o recebimento dos 
materiais ou a prestação dos serviços, em afronta ao art. 37 da IN N. 14/2012 do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. 

Art. 37. Compete ao responsável pela aplicação dos recursos demonstrar o seu bom 
e regular emprego no objeto para o qual foram concedidos, mediante a apresentação, 
na prestação de contas, de elementos que permitam a exata verificação das 
despesas realizadas e da sua vinculação com o objeto. 

 
Conta bancária específica para o convênio 
 
A entidade não utilizou conta bancária específica para o convênio (cada convênio deverá ter 
sua própria conta corrente), conforme determina o art. 27 da IN 14/2012, do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. 

Art 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições 
devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados 
por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário. 

 
Conta bancária movimentação incorreta 
 
Movimentação incorreta da conta bancária e inexistência do nexo de causalidade entre a 
movimentação bancária e as despesas realizadas, em total afronta ao disposto no art. 27 da 
IN 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições 
devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados 
por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário. 

 
Contratos com data de assinatura posterior ao início de 06.01.15 
 
Adote providências para evitar novas ocorrências de irregularidades formais em contratos 
celebrados para a prestação de serviços (contratos com data de assinatura posterior ao 
início de sua vigência, contratos sem data de assinatura, objetos contratuais descritos 
apenas de forma genérica, etc.), caso ainda vigentes, por afronta aos princípios da 
administração pública, previstos nos arts. 37 da Constituição Federal e 55 da Lei n. 8.666/93 
(item 5.3.4 do Relatório DCE n. 110/2012); 
 
Cursos, palestras, seminários, workshop e congêneres – relação de participantes e 
palestrantes 
 
Para aprovação da nota fiscal nº 1036, emitida por XXXXXXX, em 11/02/2014, no valor de 
R$ 3.000,00, será necessário apresentar relação contendo os dados dos participantes, bem 
como do palestrante, de acordo com o determinado no § 7º do art. 43 da IN 14/2012 do 
TCE/SC; 
 

§ 7º A prestação de contas de despesas com cursos, palestras, seminários, workshop 
e congêneres será acompanhada de relação contendo o nome dos participantes, o 
número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física –CPF, e respectivas assinaturas, 
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bem como o nome do palestrante, temas abordados, a carga horária, local e data de 
realização e outros elementos capazes de comprovar a realização do objeto. 

 
DAM 
 
Para aprovação da nota fiscal avulsa em nome de XXXXXXXXXX, nº 000123, emitida em 
12/12/15, no valor de R$ 10.000,00, será necessário apresentar a quitação do DAM - 
documento de arrecadação municipal. 
 
Despesa com alimentação 
 
Para aprovação da nota fiscal DANFE nº 813, de 21/10/2013, emitida por XXXXXXXXX, no 
valor de R$ 131,36, será necessário apresentar a relação nominal de pessoas que 
usufruíram da alimentação, caso análogo à relação de passageiro, conforme determina o §8º 
do art. 43, da Instrução Normativa 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 

Art. 43. § 8º No caso de despesas com locação de veículo para transporte de 
pessoas, a prestação de contas será acompanhada de relação dos passageiros 
transportados, fornecida pelo transportador contratado. 

 
Despesa fora do prazo, mas referente ao período de vigência 
 
Prejulgados 1577 
 
1. É recomendável que, ao estabelecer as condições relativas às finalidades da aplicação 
dos recursos transferidos pelo Poder Público à Entidade conveniada, a título de subvenção 
social, e à respectiva prestação de contas, o instrumento do acordo discipline o prazo para 
aceitação das despesas correspondentes, realizadas pela entidade beneficiária, as quais 
devem ser posteriores à data da assinatura do respectivo instrumento e anteriores à data 
final de duração, salvo casos excepcionais autorizados pela legislação ou normas 
regulamentares expedidas pelo Chefe do Poder Executivo, e desde que as despesas 
estejam diretamente relacionadas às finalidades para as quais os recursos foram 
transferidos 
 
2. É legítima a comprovação da aplicação de recursos financeiros recebidos a título de 
subvenções sociais, por meio de comprovantes (notas fiscais, recibos, folha de pagamento, 
guia de encargos sociais e de tributos, entre outros) de despesas realizadas pela entidade 
de direito privado beneficiária, cuja data de emissão seja anterior a do recebimento dos 
valores, mas posterior à celebração do ajuste com o ente público (convênio ou instrumento 
congênere) e anterior ao seu término. No âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do Estado, é vedada a inclusão de cláusula em convênio que permita a realização de 
despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, nos termos do art. 9º do Decreto nº 
307/03. 
 
Despesa não vinculada ao objeto 
 
A despesa apresentada não tem vinculação com o objeto do convênio, em afronta com o art. 
37 da IN TCE/SC N 14/2012. 
 

Art. 37. Compete ao responsável pela aplicação dos recursos demonstrar o seu bom 
e regular emprego no objeto para o qual foram concedidos, mediante a apresentação, 
na prestação de contas, de elementos que permitam a exata verificação das 
despesas realizadas e da sua vinculação com o objeto. 
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Despesas com todos os itens do plano de trabalho 
 
Alertamos que no plano de trabalho proposto e aprovado há previsão de 
gastos/investimentos com vários itens, mas nesta prestação de contas consta apenas 
pagamento com professores. Informamos que estes valores são controlados e devem 
seguir rigorosamente o previsto no plano de trabalho.  
 
Distribuição gratuita de material 
 
 Para aprovação da nota fiscal nº 000043, em nome de XXXXXXXX, em 25/03/2014, no 
valor de R$ 12.500,00, será necessário apresentar relação no qual conste o nome, o número 
de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou Registro Geral - RG, endereço dos 
beneficiários, e suas assinaturas e elementos comprobatórios da distribuição, como matérias 
jornalísticas, registro fotográfico, filmagem, conforme determina o § 11, Art. 43 da Instrução 
Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
 

Art. 43. § 11 Quando o objeto incluir a aquisição de materiais para distribuição 
gratuita, a prestação de contas será acompanhada de relação na qual conste o nome, 
o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou Registro Geral - RG, 
endereço dos beneficiários, e suas assinaturas e elementos comprobatórios da 
distribuição, como matérias jornalísticas, registro fotográfico, filmagem, dentre outros. 

 
Divergência de informação 
 
Existe divergência de informação em relação a qual parcela se refere esta prestação de 
conta, pois no ofício de encaminhamento foi registrada “quarta” parcela, no balanço 
constava “quarta”, mas foi rasurada para “terceira”, e no empenho está registrado “terceira” 
parcela. Será necessária a retificação dos documentos. 
 
Documentos fora prazos IN 14 2012 

As despesas apresentadas não serão aprovadas, pois foram realizadas fora do período 
determinado no convênio, infringindo desta forma o art. 35 da IN TCE/SC- 14/2012, descrito 
abaixo: 

Art. 35. Serão admitidos somente os documentos de despesas realizadas em data 
posterior à assinatura do termo de ajuste e anterior ao término do prazo da sua 
vigência.  

 
Empresa sem permissão para comercializar determinado bem 
 
A nota fiscal emitida por XXXX XXXX, nº 003412, no valor de R$ 2.348,00, em 13/05/2014, 
não foi aprovada, pois conforme consulta a receita federal (anexo), a empresa não possui 
amparo legal para a comercialização de coletes (babeiros). 
 
Extrato completo 
 
Não consta extrato da conta bancária com movimentação completa do período, 
infringindo desta forma o determinado no §4 do art. 43 da IN 14/2012 do TCE/SC. 
 
 Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com a 

movimentação completa do período; (grifo nosso) 
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Fiscalização 
 

É dever do órgão concedente do recurso acompanhar a execução do convênio de acordo 
com o plano de trabalho previamente aprovado, conforme determina o § 2º, art. 24, da 
Instrução Normativa 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 
§ 2º É dever do órgão repassador dos recursos acompanhar a execução do objeto do 
convênio conforme plano de trabalho. 

 
Folha de pagamento exigir INSS e FGTS 
 
Para aprovação de despesa com pagamento de salário deve-se exigir além da cópia do 
contracheque devidamente assinado, o comprovante do recolhimento da contribuição 
previdenciária (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme 
determina artigo 33 da Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
 

Art. 33 As folhas de pagamento devem conter o nome, cargo, número de matrícula e 
CPF do empregado, valor e descrição de cada parcela da remuneração, descontos, 
valor líquido a pagar, período de competência, comprovação do depósito bancário em 
favor do credor e assinatura dos responsáveis.  
§ 1º Quando os recursos concedidos se destinarem a pagamento de pessoal, o 
concedente deve exigir, no mínimo, a comprovação do recolhimento da contribuição 
previdenciária (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  
§ 2º Quando a prestação de contas não contiver os comprovantes exigidos no § 1º, o 
concedente deverá exigir a apresentação e, caso não atendido, informar o fato aos 
órgãos federais de fiscalização.  

 
Folhas numeradas 
 
Embora não inviabilize a aprovação da prestação de contas, cabe registra que é necessário 
apresentar os documentos numerados sequencialmente em ordem cronológica, conforme 
determina a legislação. 
 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012 - Art. 38. 
Os documentos que devem compor a prestação de contas de recursos concedidos a 
título de adiantamento, subvenção, auxílio e contribuição serão autuados no órgão 
concedente, constituindo processo administrativo, com folhas sequencialmente 
numeradas em ordem cronológica. 

 
Formulários digitados 
 
Recomenda-se que os formulário que compõem a prestação de contas sejam digitados. 
 
Fotografia 
 
Não constam registros fotográficos do projeto com data e identificação do local e conforme 
destaca o item XI, do anexo VII, da IN TCE/SC-14/2012, será necessário comprovar o 
cumprimento do objeto do repasse não só por meio de notas fiscais, mas, além destas, com 
provas complementares, tais como registros fotográficos. 

Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua 
etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de 
prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, 
CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos 
necessários à perfeita comprovação da execução. (grifo nosso) 
O relatório deve apresentar de forma detalhada as horas técnicas de todos os 
profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos 
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serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial 
os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de 
eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância, bem como as 
justificativas da escolha. 

 
Histórico do Empenho 
 
Solicitamos que atente para a devida clareza dos históricos das notas de empenho e 
subempenho, permitindo a adequada especificação do objeto da despesa, mencionando: 
quantidade, marca, tipo, modelo, espécie, entre outros dados importantes; a finalidade da 
despesa; e demais elementos que permitam a perfeita identificação e destinação, bem como 
o número da licitação, contrato, convênio ou aditivo, quando for o caso, em cumprimento a 
Resolução n. TCE/SC-16/94, art. 56 (item 2.9 do Relatório DCE); 
 

Art. 56 - As notas de empenho e subempenho deverão evidenciar com clareza : 
I - A especificação do objeto (quantidade, marca, tipo, modelo, espécie, qualidade, 
etc..), finalidade da despesa e demais elementos que permitam sua perfeita 
identificação e destinação;  
II - O número e a modalidade da licitação, ou o número da justificativa de dispensa ou 
de inexigibilidade, quando for o caso;  
III - O número do contrato ou aditivo e a data do convênio, quando for o caso;  
IV - A identificação da fonte de recursos a que se vincular a despesa;  
V - A identificação, e a assinatura do titular da unidade ou da autoridade a quem for 
delegada competência para ordenar a despesa;  
VI - Os valores, unitário e total, das compras, obras e serviços, e o valor da operação.  
VII - a identificação dos quantitativos de materiais e serviços destinados a cada obra. 
(Inciso incluído pela Resolução N. TCE/SC-15/1996 – DOE de 02.01.97) 

 
Justificativa para aprovação com ressalva 
 
(elencar todas as impropriedades e citar a norma infringida)  
Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de 
exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos 
nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo 
repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos 
comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram 
concedidos, bem como a realização do objeto (destacando que os documentos 
apresentados complementarmente cumpriram os requisitos para admissibilidade desta 
prestação de contas).  
 
Lista chamada dos alunos e formação específica do professor 
 
Para aprovação da nota fiscal avulsa nº 001556414, em nome de XXXXXXXX, no valor de 
R$ 6.000,00, emitida em 09/05/2014, será necessário apresentar informações 
complementares com os seguintes dados: lista nominal de frequência dos alunos assinado 
pelo professor(a), dias e horários das aulas e comprovante de formação específica do 
professor(a), caso análogo a relação de passageiro, conforme determina o §8º do art. 43, da 
Instrução Normativa 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Art. 43. § 8º No caso de despesas com locação de veículo para transporte de 
pessoas, a prestação de contas será acompanhada de relação dos passageiros 
transportados, fornecida pelo transportador contratado. 

 
 
 
 



 

 

34 

 

Locação de imóveis, bens móveis, equipamentos sonorização 
 
Para aprovação da nota fiscal nº 000043, em nome de XXXXXXXX, em 25/03/2014, no valor 
de R$ 12.500,00, será necessário apresentar cópia do contrato, conforme determina o Art. 
43 da Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012. 
 

§ 9º Quando o objeto envolver a locação de imóveis, bens móveis, materiais ou 
equipamentos, tais como equipamentos de sonorização e iluminação, palcos e outras 
estruturas para eventos, a prestação de contas será acompanhada dos contratos de 
locação e de memorial descritivo fornecido pelo contratado que especifique o tipo de 
estrutura e equipamentos utilizados, quantidades, marcas, potência, prazo de locação 
e demais informações que permitam sua perfeita identificação. (grifo nosso) 

 
Locação de veículos 
 
Para aprovação da despesa referente à locação de veículos (viagem), emitida por 
XXXXXXXXXXX, em 23/12/2013, no valor de R$ 1.200,00, será necessário apresentar 
relação dos passageiros, conforme determina o §8º do art. 43, da Instrução Normativa 
14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 
 

Art. 43. § 8º No caso de despesas com locação de veículo para transporte de 
pessoas, a prestação de contas será acompanhada de relação dos passageiros 
transportados, fornecida pelo transportador contratado. 

 
Não conceder subvenções quando 
 
Não deve ser concedida subvenções, auxílios e contribuições, segundo a IN 14/2012 do 
TCE/SC, quando: 

Art. 26. Não serão concedidos recursos a título de subvenções, auxílios e 
contribuições: 
I - para instalação, organização ou fundação de instituições; 
II – à pessoa física ou jurídica que: 
a) deixar de prestar contas nos prazos estabelecidos; 
b) aplicar os recursos em desacordo com a legislação em vigor; 
c) tenha dado causa à perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário; 
d) tenha praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos relacionados à aplicação 
de recursos públicos; 
e) dentro do prazo fixado, tenha deixado de atender a notificação de órgão de 
controle interno ou do Tribunal de Contas para regularizar a prestação de contas. 

 
NF com rasura 
 
Não serão aprovados documentos fiscais, comprovantes de despesas, que possuam 
borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam causar dúvidas quanto a 
veracidade do documento, conforme previsto no art. 31 da Instrução Normativa N. TCE/SC-
14/2012. 

Art. 31. Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos com clareza e sem 
emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a 
sua credibilidade. 

 
NF incompleta 
 
Para aprovação da fatura de locação nº 1036, emitida por XXXXXXXXXX, em 11/02/2014, 
no valor de R$ 3.000,00, a empresa deverá fornecer termo complementando as informações 
para que fiquem claramente evidenciados os serviços efetivamente prestados, a natureza 
das despesas, as quantidades e os preços unitários, a fim de comprovar a boa e regular 
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aplicação dos recursos públicos recebidos pela entidade, pois a forma apresentada está 
infringindo o art. 30 da IN 14/2012 do TCE/SC; 

 
Art. 30.§ 1º O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: 
II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, 
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo 
admitidas descrições genéricas; 
III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da 
operação. 
§ 2º Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 
documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações 
para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da 
despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse. 

 
NF nome do tomador errado 
 
Não foi aprovada a nota Fiscal de nº 003895314, emitida em 16/02/16, no valor de 
R$ 10.000,00, pois no campo nome do Tomador consta Fundação Municipal de Esporte, 
quando o correto seria XXXXXXXXXXXX, pois a forma apresentada está infringindo o §1º do 
art. 30 da IN 14/2012 do TCE/SC; 

Art. 30. § 1º O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: 
II – a data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro do 
CNPJ; 

 
NF original 
 

Para aprovação da nota fiscal nº 1036, emitida por XXXXXXXXXX, em 11/02/2014, no valor 
de R$ 3.000,00, será necessário apresentar a via original, de acordo com o determinado no 
art. 30 da IN 14/2012 do TCE/SC; 

Art. 30. Constituem comprovantes regulares da despesa custeada com recursos 
repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições os documentos fiscais 
definidos na legislação tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e 
guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos.(grifo nosso) 

 
Nota fiscal avulsa de Florianópolis 
 
Recomenda-se que as notas fiscais avulsas sejam adquiridas nesta prefeitura, no Pró 
Cidadão, possibilitando desta forma o recolhimento de imposto a este município, já que 
o mesmo é o responsável pelo convênio.  
 
Nota fiscal de serviço em nome do presidente 
 
Para aceite de nota fiscal de prestação de serviço em nome do presidente da associação 
conveniada, há necessidade de comprovação da formação específica na área para o 
desempenho da função de instrutor de ginástica.  
 
Obras 
 
A prestação de contas, quando envolver a realização de obra ou serviço de engenharia, 
deverá acompanhar também os documentos do anexo VIII, da Instrução Normativa 14/2012, 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 
 

§ 10 Quando o objeto envolver a realização de obra ou serviço de engenharia, a 
prestação de contas será acompanhada também dos documentos discriminados no 
Anexo VIII. 
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Ofício 
 
Não consta o ofício de encaminhamento da prestação de contas, conforme determina o art. 
7, inciso II, do Decreto Municipal nº 13.192/14. 

 
Art. 7º A prestação de contas deverá ser entregue dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data do recebimento do recurso, de acordo com a finalidade da 
despesa e no valor da parcela (...) 
I - Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, assinado pelo Presidente da 
Instituição e pelo responsável financeiro quando houver (Modelo Anexo 08) 

 
Orientação a Entidade previamente ao repasse do recurso 
 
Recomenda-se a Fundação Municipal de Esporte que previamente ao repasse do recurso, 
que o setor responsável pela fiscalização dos projetos desta Fundação, esclareça e oriente 
as Entidades em relação à utilização dos recursos dentro das normas e legislações vigentes 
do Município, registrando inclusive via protocolo a entrega da cópia do Decreto Municipal n. 
13.192/2014 e do Manual, evitando desta forma, equívocos na utilização do recurso, erros 
no preenchimento dos documentos e na juntada do mesmo no momento da entrega do 
processo de prestação de contas. 
 
Pagamento antecipado 
 
O pagamento a fornecedor sempre deve ocorrer na mesma data ou em data posterior a 
emissão da nota fiscal, não sendo permitido o pagamento antecipado contrariando desta 
forma o art. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64, passível de aplicação de multa prevista no art. 70, II 
da Lei Complementar n. 202/2000. 
 
Pagamento de multa 
 
Não é permitido o pagamento de despesas com juros e multas, pois as mesmas são 
consideradas irregulares, por não constituírem gastos com a criação, manutenção ou 
ampliação do serviço público e não possuírem amparo legal para sua realização, nos termos 
da Constituição Federal, art. 37, caput, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e eficiência, tampouco são despesas próprias do órgão, em razão de não haver 
previsão orçamentária, descumprindo também a Lei n. 4.320/1964, art. 4º. 
 
 
Pagamento por meio de Cheque 
 
Os valores devem ser movimentados através de ordem bancária ou transferência eletrônica, 
caso excepcional ocorra por meio de cheque, será necessário apresentar justificativa, 
conforme determina o art. 27 da IN 14/2012 do TCE/SC. 

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem 
ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem 
bancária ou transferência eletrônica de numerário. 
Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados 
por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do 
caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas. 

 
Pagamento de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em face da ausência de 
apresentação de todas as fotocópias dos cheques utilizados para pagamento das despesas 
e apresentação de documentos fiscais impróprios (recibos, quando deveria ser apresentado 
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nota fiscal), contrariando o disposto nos arts. 16 e 24, X, do Decreto (estadual) n. 307/2003, 
47, 49 e 59 da Resolução n. TCE/SC-16/94 e 144, §1º, da Lei Complementar (estadual) n. 
381/2007; 
 

 
Pagamento por meio de saque  
 
XXXXXX XXXXXX, já qualificado, a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em face da 
movimentação incorreta da conta bancária, haja vista a não emissão de cheques nominais e 
individualizados por credor, tendo os recursos sido movimentados por meio de saques, em 
desacordo com o que determinam os arts. 16 e 24, X, do Decreto (estadual) n. 307/2003 e 
47 da Resolução n. TCE/SC-16/94 (item II.2.1 do Relatório e Voto do Relator); 
 
 
Plano de trabalho 
 
Os recursos transferidos serão exclusivamente utilizados para a realização das ações 
autorizadas em cada convênio. Não serão aceitas despesas realizadas em finalidade 
diferente da autorizada nos respectivos projetos e planos de trabalho, caso identificados, os 
valores deverão ser restituídos à concedente. 
 
Alertamos para a realização adequada do planejamento de gestão, ou seja, de acordo com o 
plano de trabalho aprovado, com vistas a promover proposta orçamentária o mais próxima 
possível da sua realidade de atuação, para que não sejam demasiado anuladas dotações 
consignadas, nem haja suplementações excessivas e tampouco baixas execuções das 
ações, de forma a melhor atingir o objetivo do Termo de Parceria. 
 
Recomenda-se que exija das instituições proponentes a apresentação de Planos de 
Trabalho contendo detalhamento das despesas necessárias a execução de projetos ou 
realização de eventos, em cumprimento art. 21, §§ 2º e 4º, da Instrução Normativa n. 
TCE/SC-14/2012, que condiciona a aprovação do plano de trabalho à apresentação dos 
documentos listados no Anexo II – que trata das informações que obrigatoriamente devem 
ser inseridas no plano de trabalho da entidade recebedora de recursos públicos delimitando 
especificamente o percentual que será destinado cada recurso, facilitando desta forma a 
análise e conferência. 
  
Recomenda-se maior detalhamento e clareza no plano de trabalho delimitando 
especificamente para qual fim será destinado o recurso, facilitando desta forma a análise. 
 
Alertamos que no plano de trabalho proposto e aprovado há previsão de 
gastos/investimentos com vários itens, mas nesta prestação consta apenas pagamento com 
professores, sugerimos que nas próximas prestações sejam apresentadas conforme previsto 
no plano de trabalho.  
 
 
Faz-se necessária restituição à Prefeitura Municipal de Florianópolis no valor de R$ 
73.031,23 (setenta e três mil, trinta e um reais e vinte e três centavos), em face do 
pagamento de despesas com finalidade diversa do objeto proposto e aprovado, em 
desacordo com o disposto nos arts. 9º, IV e 16, §4º, do Decreto (estadual) n. 307/2003 e no 
art. 49 da Resolução n. TCE/SC-16/1994;  
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Prestação de contas fora do prazo 
 
Apresentação da prestação de contas fora do prazo regulamentar, contrariando o art. 7, do 
Decreto Municipal nº 13.192/04. 
 

Art. 7º A prestação de contas deverá ser entregue dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data do recebimento do recurso, de acordo com a finalidade da 
despesa e no valor da parcela (...) 

 

 

 

Prestação individualizada IN 14 2012 do TCE/SC 
 

A prestação de contas deve ocorrer de forma individualizada para não infringir a legislação: 
 

Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012 
Art. 39. A prestação de contas será organizada de forma individualizada por empenho 
ou nota de liquidação e corresponderá ao valor integral do recurso recebido. 
Art. 43. A prestação de contas deve ser composta de forma individualizada de acordo 
com a finalidade do repasse e corresponderá ao valor do recurso concedido.  
§ 1º Quando o repasse for realizado em parcelas, para cada parcela repassada 
haverá um processo de prestação de contas que será anexado ao processo de 
concessão. 

 

Publicidade - documentação necessária para comprovação da despesa 
 
Para aprovação da nota fiscal nº 1036, emitida por XXXXX XXXXX, em 11/02/2015, no valor 
de R$ 3.000,00, referente despesas com publicidade, será necessário apresentar todos os 
documentos exigidos no art. 35 da Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012 (memorial 
descritivo, cópia da autorização de divulgação e/ou do contrato de publicidade, indicação da 
matéria veiculada, com menção de datas, horários e tempos de divulgação, cópia do 
material impresso ou gravação da matéria veiculada, cópia da tabela oficial de preços do 
veículo de divulgação).  
 

Art. 34. Os comprovantes de despesa com publicidade serão acompanhados dos 
seguintes documentos: 
I – memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa à criação ou 
produção; 
II – cópia da autorização de divulgação e/ou do contrato de publicidade; 
III – exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita; 
IV – cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora 
indicando as atas e horários das inserções quando se tratar de publicidade 
radiofônica ou televisiva; 
V – cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da 
procedência os valores cobrados.  

 
Recibo 
 
O art. 32 da Instrução Normativa N. TCE/SC-14/2012, admite a comprovação da despesa 
através de recibo, como é o caso desta prestação, porém descreve itens mínimos no qual 
identificamos a falta em alguns recibos da descrição precisa e específica dos serviços 
prestados, sendo necessária para a aprovação a complementação do mesmo.  

 
art. 32. Admite-se a apresentação de recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma 
da legislação tributária.  
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Parágrafo único. O recibo conterá, no mínimo, a descrição precisa e específica dos 
serviços prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF 
do emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e a discriminação das 
deduções efetuadas, se for o caso. 

 
Recomendamos que atente para legislação IN 14.2012 do TCE/SC 
 
Recomendamos que esta entidade atente-se a legislação vigente, conforme Instrução 
Normativa 14/2012, art. 1º. TCE-SC. 

IN 14/2012, Art. 1º O responsável pela gestão de dinheiro público deve demonstrar 
que os recursos foram aplicados em conformidade com as leis, regulamentos e 
normas emanadas das autoridades administrativas competentes e nas finalidades a 
que se destinavam, por meio da respectiva prestação de contas, em cumprimento ao 
disposto no parágrafo único do art. 58 da Constituição do Estado. 

 
Recomendar melhorias para próxima prestação 
 
Recomendar à XXXX XXXXX que, doravante, atente para as disposições legais e/ou 
regulamentares vigentes quando da efetivação de prestação de contas de recursos públicos 
recebidos, em especial quanto às seguintes restrições identificadas nos autos: 
 
Relatório analítico GPS 
 
Para aprovação da despesa referente ao pagamento da GPS (Guia de Recolhimento da 
Previdência Social) no valor R$ 657,20, competência 07/2011, será necessário apresentar o 
relatório analítico, onde consta a relação nominal dos empregados referentes a esta guia;  
 
Subvenção Social 
 
Subvenção Social, art. 25, da IN 14/2012 do TCE/SC  
Art. 25. A concessão de subvenção social deve ser restrita às entidades sem fins lucrativos, 
dedicadas à prestação de serviços de assistência social, médica, educacional ou cultural, 
nos termos da Lei (federal) n. 4.320/64 e conforme dispuser a legislação do ente, que 
comprovem regular exercício de suas atividades no Estado de Santa Catarina, bem como a 
compatibilidade entre as finalidades estatutárias e o objeto do repasse. 
 

Taxas Bancárias 

 
Não é permitido o pagamento de despesas com taxas bancárias, conforme determina a 
Instrução Normativa STN nº 01/1997.  
 

Art. 8 É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que 
prevejam ou permitam: VII - realização de despesas com taxas bancárias, com 
multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos; (grifo nosso) 

 
Texto padrão - embora não impeçam a aprovação 
 
As recomendações indicadas neste Parecer Prévio, embora não impeçam a aprovação das 
Contas, relativas ao convênio, requerem a adoção das medidas saneadoras pertinentes. 


