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ORIENTAÇÕES SIMPLIFICADAS DA COMISSÃO, 
DESTINADAS AO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
QUE RECEBERÁ RECURSOS PÚBLICOS COM BASE NA 
LEI FEDERAL 13.019/2014 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1. Devo abrir uma conta corrente específica para receber os 
recursos? 

R. Sim, como condição para receber os recursos, a entidade deverá 
abrir uma conta corrente específica para as movimentações. 

 

2. Como deverei realizar os pagamentos aos prestadores e/ou 
fornecedores? 

R. Os pagamentos pela entidade deverão se fazer exclusivamente 
mediante transferência bancária, da conta corrente específica para a 
conta do fornecedor/prestador de serviços. 

Por ocasião da prestação de contas, conforme se verá, a entidade 
deverá comprovar à Prefeitura essas transferências bancárias. 
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3. No que poderei gastar os recursos públicos? 

R. Exclusivamente nas despesas previstas no plano de trabalho 
aprovado para os recursos públicos. Devem ser observados os limites 
ali previstos para cada categoria de despesa. 

Caso a melhor execução do projeto exija a readequação das despesas 
previstas no plano de trabalho, a entidade deverá solicitar isso à 
Prefeitura, por escrito, de forma fundamentada e com a devida 
antecedência. 

 

4. Quanto tempo tenho para realizar as despesas com recursos 
públicos? 

R. É indispensável que a entidade realize as despesas de acordo com 
o cronograma do projeto e, principalmente, dentro do prazo de 
vigência da parceria. O prazo de vigência da parceria consta previsto 
no termo de fomento ou acordo de cooperação assinado. 

Caso a execução do projeto exija mais tempo para realizar as despesas, 
a entidade deverá solicitar à Prefeitura a prorrogação da vigência da 
parceria, por escrito, de forma fundamentada e com a devida 
antecedência. 

 

5. Alguma orientação importante sobre como deverei gastar o 
dinheiro recebido? 

R. Sim. Por se tratar de dinheiro público, as despesas deverão ser 
econômicas. A entidade poderá, por exemplo, realizar uma pesquisa 
de preços entre diversos prestadores e adquirir daquele que oferecer 
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o menor preço, comprovando isso documentalmente por ocasião da 
prestação de contas. 

Outra recomendação é que a entidade utilize como referência os 
preços praticados pela Prefeitura na aquisição de serviços ou produtos 
similares. Para tanto, poderá consultar o Departamento de Compras 
e Licitações, mediante o telefone (54) 3444-8137 e e-mail  
licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br. Tratar com o Sr. André Suder. 

 

6. Como devo comprovar as despesas? 

R. As despesas devem ser comprovadas mediante apresentação das 
notas fiscais, constando nelas a descrição detalhada dos bens ou 
serviços adquiridos (caracterização, quantidades etc.). 

Além disso, nos comprovantes de despesas deverão constar os dados 
básicos da parceria (número e ano do respectivo termo de fomento).   

Se o plano de trabalho permitir o pagamento de salários de 
empregados da entidade, tais despesas deverão ser comprovadas 
mediante apresentação de cópias dos respectivos contracheques. 

Caso necessário, a Prefeitura poderá exigir também outros 
documentos que comprovem a efetiva realização da despesa, como, 
por exemplo, o respectivo contrato celebrado, a declaração do 
fornecedor ou prestador, etc. 

Caso seja inviável a emissão de nota fiscal para determinada despesa, 
excepcionalmente serão aceitos recibos ou outros documentos 
hábeis. Todavia, caberá à entidade demonstrar a inviabilidade de 
emissão de nota fiscal no caso concreto. 

mailto:licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br
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Além das notas fiscais, a entidade deverá comprovar que realizou os 
pagamentos mediante transferência bancária da conta corrente 
específica para a conta do fornecedor/prestador de serviços. Para 
tanto, poderá juntar os respectivos comprovantes bancários em que 
constem suficientemente identificados os dados da transação e do 
recebedor. 

 

 

7. Não apliquei todo o valor que me foi repassado pela 
Prefeitura. E agora? 

R. Nesse caso, a entidade deverá devolver o valor que sobrou à 
Prefeitura, seguindo as orientações que serão prestadas pelo setor de 
Arrecadação. 

 

8. E quanto aos rendimentos da conta corrente específica para 
receber os recursos? O que fazer com eles? 

Em princípio, deverão ser devolvidos à Prefeitura. Porém, a entidade 
poderá pedir por escrito à Prefeitura autorização para utilizar esses 
rendimentos em despesas do projeto, ocasião em que o pedido será 
analisado. 

 

9. Até quando deverei encaminhar à Prefeitura a prestação de 
contas? 

R. No prazo que consta no termo de fomento. 
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10. Como deverei entregar à Prefeitura a prestação de contas e 
documentação anexa? 

R. Preferencialmente, mediante plataforma eletrônica, conforme 
orientações a ser passadas oportunamente pela Prefeitura. 

 

 

11. Quais documentos deverei entregar à Prefeitura por ocasião 
da prestação de contas? 

R. A entidade deverá entregar os seguintes documentos: 

1) O relatório de execução do objeto;  
2) Documentos, fotos e vídeos que comprovem: 

a. A realização das atividades informadas no relatório de 
execução do objeto; 

b. Os resultados alcançados nas metas; 
c. A realização da pesquisa de satisfação e os seus resultados; 
d. A publicação do termo de fomento ou acordo de cooperação 

e do plano de trabalho nas redes sociais e homepage da 
entidade; 

e. A fixação do termo de fomento ou acordo de cooperação e 
do plano de trabalho no mural da sede social da entidade e 
nos locais em que ela exerce as atividades. 

f. A adequada divulgação do projeto perante o público em 
geral; 

3) O relatório de execução financeira; 
4) Os comprovantes de despesas; 
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5) Os comprovantes bancários de pagamento aos 
fornecedores/prestadores de serviço; via movimentação da 
conta bancária específica;  

6) O extrato completo da conta bancária específica; 
7) Outros documentos aqui não citados, mas previstos no plano 

de trabalho, no termo de fomento ou acordo de cooperação ou 
na regulamentação/legislação aplicável; 

8) Outros documentos aqui não citados que essa entidade 
entender úteis; e  

9) Outros documentos aqui não citados que possam vir a ser 
solicitados futuramente pela Prefeitura. 

 

12. O que é o relatório de execução do objeto? 

R. É o documento que contém: 

1. A descrição detalhada de todas as atividades realizadas pela 
entidade para a execução do projeto; e 

2. O comparativo das metas previstas no plano de trabalho com 
os resultados alcançados. 

 

13. O que é o relatório de execução financeira? 

R. É o documento que contém a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto da 
parceria. 

É importante fazer constar para cada despesa as seguintes 
informações: descrição detalhada da despesa, valor, data da despesa, 
identificação do recebedor, número da nota fiscal, categoria da 
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despesa (conforme previsto no plano de trabalho), além de outras 
informações que a entidade entender úteis, ou que possam vir a ser 
solicitadas pela Prefeitura.   

 

14. Alguma outra orientação importante? 

R. Sim. Dentro do prazo de vigência da parceria, além de executar 
satisfatoriamente o projeto e realizar adequadamente as despesas, a 
entidade deverá: 

1) Publicar com antecedência o termo de fomento ou acordo de 
cooperação e o plano de trabalho nas redes sociais e na 
homepage da entidade; 

2) Afixar o termo de fomento ou acordo de cooperação e o plano 
de trabalho no mural da sede social da entidade e nos locais em 
que ela exerce atividades. 

3) Divulgar amplamente o projeto perante o público em geral; e 
4) Realizar pesquisa de satisfação dos usuários / beneficiários 

do projeto; 

 

15. Considerações finais. O presente documento se destina a 
resumir e simplificar algumas orientações importantes ao responsável 
pela entidade, e não é exaustivo. Isso significa que a entidade deverá 
observar, também, outras disposições ou regras que, embora não 
constem aqui tratadas, estejam presentes no plano de trabalho 
aprovado, termo de fomento ou acordo de cooperação, lei 
autorizadora do repasse e legislação e regulamentação aplicável sobre 
a matéria. 
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias se coloca à 
disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas que 
eventualmente surjam, mediante os seguintes contatos: 

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, Sede 
Administrativa, Sala da Coordenação de Controle Interno. 
Endereço: Av. Vinte e Cinco de Julho, 202 - Centro, 
Serafina Corrêa - RS, 99250-000.  

Telefone / Whatsapp: (54) 3444-8112 

Link do Whatsapp: 
https://api.whatsapp.com/send?phone=555434448112 

E-mail: controladoria@serafinacorrea.rs.gov.br ou 
procuradorjuridico@serafinacorrea.rs.gov.br 

 

Serafina Corrêa, 30 de novembro de 2022. 

 

 

Caroline Presotto Franciosi 
 

Dimorvan Cantelli 
 

Luiz Fernando Souza de Macedo 
 

Roberta Vivian Castro 
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