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MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS, CONTRATOS, 

CONVÊNIOS E AJUSTES CONGÊNERES COM A FUNDAÇÃO DE APOIO 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente Manual de Prestação de Contas tem por finalidade orientar os 

procedimentos a serem seguidos para apresentação de Prestação de Contas nos contratos 

firmados com Fundações de Apoio, no âmbito da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP, em atendimento à legislação aplicável. 

Os contratos de que tratam a Lei 8666/1993, conforme entendimento de Di Pietro 

(2002, p.190), diferentemente dos convênios, nos contratos administrativos não existe a 

convergência de interesses pelos partícipes: “no contrato há sempre duas partes (podendo ter 

mais de dois signatários), uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.), a outra 

que pretende a contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra vantagem)”,  não 

havendo a previsão de apresentação de prestação de contas. 

Já a Lei 8.958/1994 instituiu um tipo específico de contrato, que firmado entre uma 

IFES e sua Fundação de apoio traz a obrigatoriedade de prestação de contas, pois este tipo de 

contrato deve ter sua regularidade verificada pelo órgão público financiador, e ainda, são 

objeto de verificação do Tribunal de Contas da União (TCU). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/IMG/Figuras/simbolo%2520governo.jpg&imgrefurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/ufvgeocapacitar.htm&usg=__0nvVNQKFuJJ3qHLeREMDvGntZOk=&h=401&w=400&sz=73&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=S1buvshehH3oyM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bdo%2Bgoverno%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT


 

Pró-Reitoria de Administração 

Departamento de Análise de Prestação de Contas 

– Contratos e Convênios 
 

 

2 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 03 

2.  ORIENTAÇÕES INICIAIS. 04 

3. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A IFES E SUA FUNDAÇÃO DE APOIO - 

PROCEDIMENTOS INICIAIS. 05 

4. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL E 

FINANCEIRA. 07 

5. DOCUMENTOS ADEQUADOS PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. 08 

6. DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. 10 

7. INFORMAÇÕES IMPORTANTES. 11 

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – LEGISLAÇÃO. 14 

9. COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ADOTADA NA 

UNIFESP. 16 

10. SANÇÕES E PENALIDADES. 18 

11. DEFINIÇÕES. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/IMG/Figuras/simbolo%2520governo.jpg&imgrefurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/ufvgeocapacitar.htm&usg=__0nvVNQKFuJJ3qHLeREMDvGntZOk=&h=401&w=400&sz=73&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=S1buvshehH3oyM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bdo%2Bgoverno%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT


 

Pró-Reitoria de Administração 

Departamento de Análise de Prestação de Contas 

– Contratos e Convênios 
 

 

3 

 

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Considerando que a Prestação de Contas é obrigatória para qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária, conforme disposto no § único, art. 70, da Constituição 

Federal de 1988, art. 93, do Decreto-Lei 200/67 e art. 66, do Dec. nº 93.872/86.  

Considerando pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 

quanto à obrigatoriedade da prestação de contas dos convênios, caso em que se aplicam as 

disposições da Instrução Normativa nº 01/1997 da STN/MF ou a Portaria Interministerial 

127/2008 – MP/MF/MCT e Portaria Interministerial 507/2011–MP/MF/MCT, ambas 

normatizando o Decreto 6.170/2007, dependendo do período da assinatura do instrumento. 

Relativamente aos contratos, a tendência jurisprudencial é pela extensão da 

obrigatoriedade de prestação de contas também a esses instrumentos, tendo em vista o 

disposto no inciso I do art. 3º-A da Lei nº 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 

7.423/2010 que no artigo 11 institui a previsão de prestar contas por parte da Fundação de 

apoio conforme transcrito abaixo: 

“Art. 11.  A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, convênios, acordos ou 

ajustes firmados com base na Lei nº 8.958, de 1994, a previsão de prestação de contas 

por parte das fundações de apoio. 

§ 1o A prestação de contas deverá abranger os aspectos contábeis, de legalidade, 

efetividade e economicidade de cada projeto, cabendo à instituição apoiada zelar pelo 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação de cada 

projeto e respeitar a segregação de funções e responsabilidades entre fundação de 

apoio e instituição apoiada. 

§ 2o A prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de receitas e 

despesas, cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos 

discriminando, no caso de pagamentos, as respectivas cargas horárias de seus 

beneficiários, cópias de guias de recolhimentos e atas de licitação. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/IMG/Figuras/simbolo%2520governo.jpg&imgrefurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/ufvgeocapacitar.htm&usg=__0nvVNQKFuJJ3qHLeREMDvGntZOk=&h=401&w=400&sz=73&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=S1buvshehH3oyM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bdo%2Bgoverno%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm


 

Pró-Reitoria de Administração 

Departamento de Análise de Prestação de Contas 

– Contratos e Convênios 
 

 

4 

 

§ 3o A instituição apoiada deverá elaborar relatório final de avaliação com base nos 

documentos referidos no § 2o e demais informações relevantes sobre o projeto, 

atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o 

atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de bens 

adquiridos em seu âmbito”. 

Verifica-se a importância que a Prestação de Contas tenha sua elaboração iniciada no 

momento em que se começa a executar as despesas do projeto, sendo desenvolvida ao longo 

de sua execução, sob fiscalização do fiscal de contrato designado, posteriormente apresentada 

ao final da execução do projeto, com o objetivo de demonstrar a correta aplicação dos 

recursos transferidos. 

  Entende-se que a prestação de contas técnica é composta por relatórios técnicos de 

cumprimento de objeto, a serem apresentados conforme estabelecido no instrumento 

contratual, nos termos do plano de trabalho aprovado. Juntamente tem-se a prestação de 

contas financeira que é o conjunto de documentos a serem apresentados pela Fundação de 

apoio demonstrando a execução financeira (parcial ou final) dos recursos aportados no 

projeto. 

Diante de tais considerações, demonstra-se a relevância da implementação de uma 

sistemática de análise das prestações de contas dos contratos/convênios correlatos a cada 

projeto em parceria, que abranja, além dos aspectos contábeis, os de legalidade, efetividade e 

economicidade, com possibilidade de acompanhamento em tempo real da execução físico-

financeira da situação de cada projeto e com atesto final da prestação de contas.  

 

2. ORIENTAÇÕES INICIAIS: 

 

 Leitura deste Manual antes da execução do projeto; 

 Cercar-se de profissionais capacitados a orientar sobre a correta e regular execução do 

projeto e de suas despesas, pelo ponto de vista contábil e jurídico, além do domínio 

das normas expedidas pela UNIFESP; 
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 Na execução do projeto guarde cronologicamente e de forma organizada toda a 

documentação necessária a comprovação de despesas; 

 Manter controle da execução do projeto, com descrição dos recursos disponibilizados 

pelos entes envolvidos, separados por rubrica do plano de trabalho, autorizações 

concedidas e despesas realizadas, em cada subitem, demonstrando o valor utilizado 

por rubrica e o valor total. Tal medida é necessária para controle e planejamento da 

execução do projeto, fiscalização e futura prestação de contas. 

Ex: Planilha Demonstrativa Orçamentária do Projeto, Planilha Demonstrativa 

de Recursos Aprovados e Captados; Planilha Demonstrativa de Extratos da 

Conta-Corrente; Planilha Demonstrativa da Relação de Pagamentos (RPA e 

Encargos, Bolsas, Folha Salarial e Encargos, Materiais de Consumo, 

Equipamentos Permanentes, etc.) 

 

3. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A IFES E SUA FUNDAÇÃO DE 

APOIO - PROCEDIMENTOS INICIAIS  

É importante fazer constar no instrumento contratual: 

a) Cláusula específica sobre a prestação de contas conforme institui o § 2º do artigo 

11 do Decreto nº 7423/2010: 

“A prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de 

receitas e despesas, cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio, 

relação de pagamentos discriminando, no caso de pagamentos, as 

respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias de 

recolhimentos e atas de licitação”. 

b) A previsão de prestações de contas parciais exigindo seu encaminhamento a cada 

12 meses, contados da assinatura do instrumento jurídico, quando o seu prazo de 

vigência for igual ou superior a 24 meses; 

c) A previsão do encaminhamento da prestação de contas final pela Fundação de 

apoio no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do final da vigência 

do contrato; 
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d)  A exigência de encaminhar por ocasião da prestação de contas final a cópia da 

GRU com demonstrativo que comprove o recolhimento dos saldos remanescentes 

juntamente com os rendimentos das aplicações financeiras e a devolução das 

tarifas bancárias; 

e) Exigir a documentação que comprove a transferência formal para o patrimônio da 

UNIFESP os bens permanentes adquiridos para execução do projeto; 

f) A previsão de que as atividades contratuais ora pactuadas devem ser 

acompanhadas e supervisionadas por FISCAL designado pela CONTRATANTE, 

o qual se incumbirá de proceder a anotações, em registro próprio, de todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe 

assegurada, ainda, a prerrogativa de supervisionar a execução do presente contrato, 

de modo que sejam cumpridas integralmente as condições constantes de suas 

cláusulas; 

g) Previsão de que o FISCAL designado pela CONTRATANTE também deverá 

fiscalizar: o correto pagamento das verbas trabalhistas aos empregados da 

CONTRATADA, inclusive no que pertinente à anotação da CTPS, quando for o 

caso, ao recolhimento do FGTS, e ao pagamento e fruição de férias e décimo 

terceiro salário; e ainda o correto recolhimento das contribuições previdenciárias, 

bem como a entrega das declarações à Receita Federal por meio da GFIP; 

h) Ante o princípio da segregação de funções, o Coordenador do projeto não poderá 

ser designado para o encargo de FISCAL do contrato. 

i) No que tange à participação de pessoal docente e de técnicos administrativos, 

garantir a aplicação dos requisitos exigidos pela Lei nº 8.958/1994, ou seja, por 

prazo determinado, fora da jornada de trabalho, excetuada a colaboração 

eventual/esporádica, sem prejuízo de suas atribuições funcionais, de acordo com 

normas previamente aprovadas pelo órgão de direção superior da IFES contratante 

(art. 4º, caput e §§ 2º e 3º). 
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4. CONTRATOS TRIPARTITES 

Um contrato tripartite é um tipo de contrato que envolve três partes distintas, em que 

cada uma delas tem responsabilidades e obrigações específicas. Esse tipo de contrato é 

comum em situações em que duas partes desejam realizar um projeto, mas exigem a 

intervenção ou envolvimento de uma terceira parte para garantir que o projeto seja concluído 

de forma justa e equilibrada. 

O contrato tripartite geralmente estabelece os termos e condições do acordo entre as 

três partes envolvidas, definindo suas responsabilidades, obrigações, direitos e deveres. Cada 

parte pode ter responsabilidades e obrigações diferentes, e é importante que todos os termos 

do acordo sejam claramente definidos para evitar conflitos ou disputas futuras. 

Um contrato tripartite entre a UNIFESP, sua Fundação de Apoio e uma terceira parte 

pode ter diferentes objetivos e termos, dependendo do tipo de projeto ou acordo que está 

sendo estabelecido. No entanto, aqui está um exemplo geral de como esse tipo de contrato 

pode ser estruturado: 

a) Introdução: O contrato deve começar com uma introdução que identifica as 

partes envolvidas e os objetivos do acordo. 

b) Responsabilidades e obrigações da universidade federal: Nesta seção, o 

contrato estabelece as responsabilidades e obrigações da universidade federal, 

que pode incluir a prestação de serviços educacionais, de pesquisa e de 

extensão, bem como a concessão de licenças de uso de tecnologias 

desenvolvidas pela universidade. 

c) Responsabilidades e obrigações da fundação de apoio: Nesta seção, o contrato 

estabelece as responsabilidades e obrigações da fundação de apoio, que pode 

incluir a gestão financeira e administrativa de projetos de pesquisa, o suporte 

na captação de recursos, a gestão de contratos e a prestação de serviços de 

consultoria. 

d) Responsabilidades e obrigações da terceira parte: Nesta seção, o contrato 

estabelece as responsabilidades e obrigações da terceira parte, que pode incluir 

o financiamento de projetos de pesquisa, a concessão de bolsas de estudo, a 
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aquisição de tecnologias ou a contratação de serviços prestados pela 

universidade federal ou pela fundação de apoio. 

e) Termos e condições: O contrato deve estabelecer os termos e condições 

específicos do acordo, como o prazo, o escopo do trabalho, o orçamento, as 

condições de pagamento, as penalidades em caso de descumprimento do 

contrato, entre outros. 

f) Disposições gerais: O contrato deve conter disposições gerais que regem o 

acordo, como a vigência, a rescisão, a lei aplicável, a jurisdição e as 

notificações. 

É importante destacar que, por se tratar de um contrato tripartite, todas as partes 

devem concordar com os termos e condições do acordo para que ele seja válido e eficaz. 

Além disso, é fundamental que o contrato seja redigido de forma clara e precisa, a fim de 

evitar interpretações equivocadas ou ambiguidades. 

 

 

5. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONTÁBIL E FINANCEIRA 

 

A Fundação de apoio deverá apresentar a prestação de contas ao Coordenador do 

projeto que, após o ateste do fiscal, a encaminhará ao Departamento de Análise de Prestação 

de Contas - Contratos e Convênios – DAPCCC. 

O DAPCCC receberá a prestação de contas e providenciará o arquivamento dos 

documentos no mesmo processo onde ocorreu a tramitação da contratação da Fundação de 

apoio, assegurando que todas as folhas serão numeradas e rubricadas, e que os volumes terão 

200 folhas sendo permitido uma variação de no máximo 10% (dez por cento) deste total para 

mais ou para menos. 

A prestação de contas deverá conter: 
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a) Termo de Compromisso de Guarda dos Documentos pela Fundação de Apoio nos 

termos do disposto no Inciso IX, do art. 74 da Portaria Interministerial nº 507/2011. 

 

b) Demonstrativos de receitas e despesas; 

 

c) Relação dos pagamentos discriminando, no caso de pagamentos, as respectivas 

cargas horárias de seus beneficiários; 

 

d) Cópia dos documentos fiscais da Fundação de apoio; 

 

e) Cópias das guias de recolhimentos; 

 

f) Cópia dos extratos das contas bancárias, desde o dia do recebimento dos recursos até 

a data do último pagamento, sem interrupções e emitido pelo próprio banco, contendo a 

movimentação diária de todas as contas específicas do projeto: Conta Corrente, Conta 

Poupança e Investimentos; 

 

g) Cópia do processo de compra completo em acordo com o Decreto nº 8.241/2014. 

 

h) Cópia da GRU de devolução do saldo remanescente do projeto, incluindo os 

rendimentos auferidos com as aplicações financeiras e a devolução das tarifas bancárias; 

 

i) Cópia dos termos de doação dos bens adquiridos com recursos do Projeto, emitidos 

pela Fundação de Apoio e tendo como beneficiário a Universidade Federal de São Paulo; 

 

j) Relação de empregados cujos contratos de trabalho foram rescindidos no decorrer 

ou ao término do Projeto; 

 

k) Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, homologados nas hipóteses previstas 

em lei; 

 

l) Cópias de documentos de comprovação de todos os gastos realizados; 
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m) Justificativa do motivo da escolha/decisão, sempre que a aquisição for por algum 

material de consumo ou permanente com especificações ou marca específica que acarrete 

custo de aquisição superior a média do custo praticada no mercado; 

 

n) Justificativa do motivo de procedimento/decisão, em caso de rescisão de contrato de 

trabalho com aviso prévio indenizado; 

 

o) Relatório Técnico do Coordenador do Projeto 

 

p) Relatório Consolidado de Execução Contratual assinados pelo Contador e 

Responsável pela Fundação de Apoio e atestado pelo fiscal do Contrato. 

 

A critério do DAPCCC/UNIFESP poderão ser solicitados documentos 

complementares aos acima com a finalidade de verificar o cumprimento do objeto e a boa e 

regular aplicação dos recursos. 

6. DOCUMENTOS ADEQUADOS PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS 

Os documentos fiscais originais devem ficar sob a guarda da fundação de apoio e as 

cópias devem ser encaminhadas ao Coordenador que, após o ateste do fiscal, enviará ao 

Departamento de Análise de Prestação de Contas - Contratos e Convênios. Porém, é 

importante frisar que a todas as despesas devem corresponder aos documentos originais 

fiscais ou equivalentes. 

Os documentos de comprovação de pagamento devem obrigatoriamente: 

a) Ter sido emitido em nome da fundação de apoio; 

b) Estar sem rasuras e legível; 

c) Ser emitido dentro do prazo de vigência do contrato/convênio; 

d)          Estar devidamente identificado com o título e número do contrato/convênio no documento 

original no momento de sua emissão; 
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e) Conter especificação detalhada (quantitativo e qualitativo) dos materiais adquiridos 

e/ou serviços prestados; 

f) Os bens especificados e/ou serviços devem ter correlação com os mencionados no 

plano de trabalho aprovado; 

g) Conter a comprovação de recolhimento de tributos (por exemplo: IR, CSL, PIS 

COFINS, ISSQN, INSS retidos) quando devidos; 

h) Apresentar comprovantes de pagamento identificado em nome do 

beneficiário/credor conforme a seguir: 

 -Comprovante de transferência eletrônica para conta de titularidade do beneficiário 

pessoa física ou jurídica; 

 -Cópia do cheque nominal acompanhado do respectivo comprovante de depósito 

bancário; 

 -Boleto/duplicata/fatura contendo autenticação bancária; 

 -Comprovante de depósito bancário em conta de titularidade do beneficiário pessoa 

física ou jurídica. 

 

7. DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS 

Serão aceitos como comprovação dos gastos de que tratam as planilhas de prestação 

de Contas os seguintes documentos: 

- Para pagamento efetuado a pessoa jurídica: 

a) Notas fiscais, faturas ou cupons fiscais; 

b) Comprovação bancária de efetivação do pagamento identificada em nome do 

beneficiário emitente. 

 

- Para pagamento efetuado a pessoa física sem vínculo: 

a) Recibo de pagamento a autônomo (RPA), explicitando o mês, o projeto a que se 
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refere e contendo descrição do serviço prestado; 

b) RPA assinado pelo beneficiário ou comprovação bancária de efetivação do 

pagamento identificada em nome do prestador do serviço. 

 

- Para pagamento efetuado a bolsista: 

a) Recibo, explicitando o mês e o projeto a que se referem; 

b) Comprovação bancária de efetivação do pagamento identificada em nome do 

prestador do serviço; 

c) Cópia do Termo de Concessão de Bolsa explicitando o projeto a as atividades a 

serem desenvolvidas; 

d) Declaração de Não infringência do Limite constitucional de remuneração previsto 

no art. 37, inciso XI da Constituição Federal, podendo ser efetuado no Termo de 

Concessão de Bolsa. 

 

- Para pagamento a estagiário: 

a) Recibo, explicitando o mês e o projeto a que se referem; 

b) Comprovação bancária de efetivação do pagamento identificada em nome do 

estagiário; 

c) Cópia do Termo de Compromisso de Estágio; 

d) Cópia do Acordo de Cooperação com a Instituição de Ensino; 

 

- Para pagamento de seguro destinado a cobertura de atividades de estágio: 

a) Nota Fiscal / Fatura; 

b) Cópia da apólice de seguro de estágio; 

c) Comprovação bancária de efetivação do pagamento; 
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d) Relação auxiliar mensal do prêmio de seguro (contendo o nome dos estagiários 

relativo à fatura mensal). 

 

- Para pagamento de empregado com vínculo empregatício: 

a) Folhas de pagamento mensal e seu resumo (analítica); 

b) Comprovação Bancária de pagamento aos celetistas; 

c) GPS / INSS retido empregado e respectivo comprovante de pagamento; 

d) DARF / IRRF retido empregado e respectivo comprovante de pagamento; 

e) GRCSU (contribuição sindical) e respectivo comprovante de pagamento; 

f) PIS – Programa de Integração Social e respectivo comprovante de pagamento. 

 

-Benefícios previstos em legislação; 

a) Benefícios previstos em Convenção  Coletiva; 

b) Listagem dos beneficiários comprovando o valor relativo ao projeto; 

c) Comprovação do pagamento. 

 

- Para comprovação da quitação da rescisão do contrato de trabalho: 

a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; 

b) Termo de Quitação e Termo de Homologação quando aplicável; 

c) Comprovação de pagamento das rescisões aos funcionários, seus encargos sociais e 

FGTS; 

d) Comprovante de pagamento de férias, abonos, encargos básicos e FGTS; 

 

- Para pagamento de passagens: 
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a) O bilhete de passagem emitido por agência de turismo; 

b) fatura; 

c) cópias dos cartões de embarque ou de recibo do passageiro quando da realização 

do Check-in ou de declaração da empresa de transporte. 

 

- Para pagamento de despesas de transporte com taxis: 

a) Recibo identificando o CPF do motorista, a placa do veículo, o usuário do serviço e 

o itinerário percorrido, ou Nota Fiscal se o serviço for prestado por empresa. 

 

- Para pagamento de Diárias: 

a) Relatório de viagem; 

b) Comprovante de comparecimento no evento ou certificado, quando for o caso; 

c) Comprovante de pagamento ao beneficiário da diária. 

 

-Para pagamento de Alimentação e Hospedagem: 

a) Notas fiscais/Cupons fiscais (devem conter a discriminação da despesa, e não 

somente termos genéricos como “despesas” ou “despesas com alimentação”); 

b) Comprovação bancária de efetivação do pagamento; 

c) Identificação do(s) beneficiário(s) da despesa, informando a relação da pessoa com 

o projeto. 

 

8. ESTRUTURA E ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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Para apresentar a prestação de contas será necessário o preenchimento dos anexos I a 

XIV do presente manual e encaminha-los em formato digital via SEI organizada da seguinte 

maneira: 

Arquivo 1 – Dados Gerais 

a. Anexo I preenchido 

b. Contrato assinado 

c. Termos Aditivos assinados (quando houver) 

d. Termos de Apostilamento assinados (quando houver) 

e. Plano de Trabalho assinado e suas alterações (quando houver) 

Arquivo 2 – Devoluções e Ressarcimentos 

a. Memória de cálculo do saldo remanescente e dos ressarcimentos 

b. GRU’s com devoluções de saldo remanescentes e ressarcimentos (quando houver) 

Arquivo 3 – Arrecadação para Cursos com Mensalidade (quando houver) 

a. Anexo XIV preenchido 

b. Comprovantes de Inscrição 

c. Comprovantes de Matricula 

d. Comprovantes de Cancelamento de Matricula (quando houver) 

e. Comprovantes de Conclusão 

Arquivo 4 – Informações bancárias 

a. Anexo IV preenchido 

b. Anexo V preenchido 

c. Anexo VI preenchido 

d. Extratos bancários em ordem cronológica e por conta ou aplicação 

Arquivo 5 – Comprovantes de Pagamento 

a. Anexo III preenchido 

b. Comprovantes de pagamento (em ordem cronológica conforme anexo III) 

Arquivo 6 – Documentos Complementares – Bolsas  

a. Anexo VII preenchido 

b. Bolsas (Ordenados por Edital de forma cronológica) 

i. Edital 

ii. Termos de concessão de bolsas assinados 

iii. Relatório de Atividades executadas 

Arquivo 7 – Documentos Complementares – Celetistas 

a. Anexo VIII preenchido 

b. CLT (Ordenados em regime de competência) 

i. Processo seletivo (quando houver) 

ii. Cópia das carteiras de trabalho com admissão e demissão 

iii. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; 

iv. Termo de Quitação e Termo de Homologação quando aplicável; 

v. Folha analítica detalhada 

vi. Folha analítica resumo 

vii. Cópia das guias dos impostos devidos 

viii. Relação de pagamento de VT (quando houver) 

ix. Relação de pagamento de VR (quando houver) 
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x. Relação de pagamento de VA (quando houver) 

xi. Relação de pagamento de Convênio Médico (quando houver) 

xii. Relação de pagamento de Convênio Odontológico (quando houver) 

Arquivo 8 – Documentos Complementares – Autônomos 

a. Anexo IX preenchido 

b. Autônomos (Ordenados de forma cronológica de serviço prestado) 

i. RPA 

ii. Guia ISS 

iii. Guia INSS 

iv. Guia IRRF 

v. Declaração do serviço prestado 

Arquivo 9 – Documentos Complementares – Pessoa Jurídica 

a. Anexo X preenchido 

b. Pessoa Jurídica (Ordenados por processo de compra em cronológica) 

i. Processos de Compra conforme Decreto 8.241/2014 

Arquivo 10 – Documentos Complementares – Diárias e Passagens 

a. Anexo XI preenchido 

b. Diárias e Passagens (Ordenados de forma cronológica por evento) 

i. Cópia da solicitação e aprovação do Evento/viagem 

ii. Cópia dos bilhetes e cartões de embarque (quando houver) 

iii. Cópia do relatório de viagem assinado pelo beneficiário e Coordenador do 

projeto  

Arquivo 11 – Doação de bens 

a. Anexo XII preenchido 

b. Termos de doação dos Bens 

Arquivo 12 – Servidores com Participação no projeto 

a. Anexo XIII preenchido 

b. Autorização do superior imediato 

Arquivo 13 – Anexos I a XIV em formato de planilha eletrônica .xlsx ou compatível. 

Arquivo 14 – Relatório Técnico (Coordenador) 

Arquivo 15 – Relatório Consolidado de Execução Contratual 

a. Anexo II preenchido 

 

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Diárias e Passagens 

Para despesas com diárias e passagens o pagamento deve ser realizado mediante 

previsão em plano de trabalho e apresentação de comprovantes do que foi efetivamente gasto, 

tais como: hotéis, alimentação, transporte e despesas avulsas, pagos de acordo com limite 

máximo previsto na legislação vigente. 

Ou seja, na elaboração do plano de trabalho, a IFES deverá avaliar a real necessidade 

do deslocamento ser pago, e se os valores previstos são compatíveis com a Legislação 
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Federal. Sugere-se que o pagamento desse tipo de despesa para servidores da IFES, seja feito 

pela própria IFES e não pela Fundação de Apoio. 

 

 Despesas irregulares  

Todas as despesas executadas pelo projeto deverão estar previstas no Plano de 

Trabalho aprovado, despesas irregulares, inválidas ou estranhas à natureza do projeto serão 

glosadas.  

Recomendamos, também, que a Fundação de apoio somente realize pagamentos pelo 

fornecimento de produtos ou por serviços prestados por pessoas jurídicas, após a apresentação 

de nota fiscal idônea, atestada pelo responsável, que atenda aos requisitos da legislação fiscal 

e, no caso de pessoa física ou entidade dispensada da emissão de nota fiscal, recibo ou RPA, 

que contenha dados legíveis da proponente e do emitente, os serviços a que se refere, o 

período ou data da prestação do serviço, CPF, assinatura, local e data de emissão, 

acompanhado do comprovante do recolhimento dos tributos devidos. 

 

Alguns exemplos de despesas irregulares, inválidas ou estranhas à natureza do projeto 

são: 

o Despesas que não apresentam o correspondente documento fiscal comprobatório; 

o Despesas cujo correspondente documento fiscal já foi comprovadamente apresentado 

na prestação de contas de outro projeto cadastrado junto à UNIFESP; 

o Pagamento de juros e multas de qualquer natureza; IOC, IOF, taxas de devolução de 

cheques, tarifas bancárias de qualquer natureza e encargos contratuais, mesmo que 

decorrentes de atraso no depósito de parcela do investidor; 

o Recibo de reembolso na hipótese de não serem apresentados os correspondentes 

documentos comprobatórios das despesas e a comprovação de vínculo contratual entre 

o projeto e o beneficiário do reembolso; 
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o Não é permitida a despesa com material permanente, que não seja vinculada e 

acompanhada de recibo de doação, nota fiscal e justificativa, à aquisição de bens, 

equipamentos, materiais ou insumos para pagamentos a credores de serviços/locações.  

 

Destacamos que os exemplos são ilustrativos, mas não relacionam todos os tipos de 

situações que podem ser consideradas irregulares, pois, como mencionado anteriormente, 

estas irregularidades serão identificadas em consequência da análise do conjunto de 

circunstâncias, de acontecimentos e de situações específicas de cada projeto.  

 

10. SANÇÕES E PENALIDADES 

 

No caso de descumprimento das obrigações previstas neste Manual e legislação 

aplicável, a convenente / contratado sofrerá sanções de acordo com os tipos de infrações 

definidas abaixo. A apuração apenas em parte do material relacionado a um mesmo projeto é 

suficiente para caracterizar a realização do projeto em desacordo. 

 

Tipos de Sanções previstas: 

o Glosa de Despesas; 

o Devolução dos Recursos; 

o Sanções Restritivas de Direito. 

 

1. Glosas de Despesas 

Na análise da prestação de contas, caso sejam constatadas despesas irregulares, 

inválidas ou estranhas à natureza do projeto, a UNIFESP diligenciará a convenente/contratado 

solicitando a sua devolução à União para que não se consolide a situação de dano ao erário. 

Os valores das glosas serão atualizados da data da execução do débito na conta 

corrente até a data do cálculo da cobrança. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/IMG/Figuras/simbolo%2520governo.jpg&imgrefurl=http://www.ufv.br/nugeo/pag/ufvgeocapacitar.htm&usg=__0nvVNQKFuJJ3qHLeREMDvGntZOk=&h=401&w=400&sz=73&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=S1buvshehH3oyM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bdo%2Bgoverno%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT


 

Pró-Reitoria de Administração 

Departamento de Análise de Prestação de Contas 

– Contratos e Convênios 
 

 

19 

 

A proponente deverá efetuar o recolhimento dos débitos (glosas) aos cofres da União.  

O não ressarcimento ao erário dos débitos relativos às glosas de despesas implicará a 

inscrição da convenente/contratado e seus responsáveis na condição de inadimplentes, 

podendo acarretar, ainda, a não aprovação da prestação de contas do projeto. 

A convenente/contratado poderá solicitar à UNIFESP o parcelamento dos débitos, por 

meio de Recurso a ser interposto à autoridade competente. 

2. Devolução dos Recursos 

No caso de não aprovação da prestação de contas, a UNIFESP diligenciará a 

convenente/contratado solicitando a devolução integral dos recursos, acrescida de correção 

monetária, juros e demais encargos previstos na legislação vigente.  

Os recursos serão atualizados da data da liberação para movimentação até a data do 

cálculo da cobrança. 

Na cobrança, a UNIFESP encaminhará o cálculo e as instruções necessárias para fins 

de recolhimento. 

A convenente/contratado deverá efetuar o recolhimento dos débitos (devolução dos 

recursos) aos cofres da União. O não ressarcimento ao erário dos débitos relativos ao 

recolhimento dos recursos implicará a inscrição da proponente e seus responsáveis na 

condição de inadimplentes, podendo acarretar, ainda, a instauração de Tomada de Contas 

Especial – TCE ou Cobrança Extrajudicial. 

A convenente/contratado poderá solicitar à UNIFESP o parcelamento dos débitos, por 

meio de Recurso a ser interposto à autoridade competente. 

3. Sanções  

Constitui motivo para rescisão do convênio/contrato independentemente do 

instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, 

particularmente quando constatadas as seguintes situações: 

I - utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
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II - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto na 

legislação aplicável; 

III - falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos 

estabelecidos. 

Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo convencionado, o 

convenente/contratado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou 

recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, 

acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei 

A rescisão do convênio/contrato enseja a instauração da competente Tomada de 

Contas Especial – TCE, como também:  

I – Rejeição parcial ou total das contas apresentadas pelo gestor ao órgão repassador 

dos recursos. Tal rejeição pode ser motivada pela constatação de superfaturamento, de 

não execução do objeto, de ausência de nexo entre as despesas realizadas e o objeto 

pactuado, de desvio de objeto, dentre outras irregularidades; 

II – Irregularidades detectadas por ação dos órgãos fiscalizadores; 

III – Denúncias de irregularidades em convênios, repasses ou termos de parceria, 

apresentadas por cidadãos ou veiculadas nos meios de comunicação, as quais, 

apuradas, sejam comprovadas. 

Esgotado o prazo, e não cumpridas as exigências, ou, ainda, se existirem evidências de 

irregularidades de que resultem em prejuízo para o erário, a unidade concedente dos recursos 

adotará as providências cabíveis. 

11. DEFINIÇÕES 

Convênio: É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 

recursos financeiros dos orçamentos da União visando à execução de programa de governo, 

envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, e tenha como partícipes, de um lado, 

órgão da administração pública federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas 
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públicas ou sociedades de economia mista, e, de outro, órgão ou entidade da administração 

pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem 

fins lucrativos (TCU). 

Termo de Parceria: Instrumento jurídico previsto na Lei 9.790/1999, para transferência de 

recursos para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com o objetivo 

de desenvolvimento e execução de atividades consideradas de interesse público (TCU). 

Contrato de Repasse: Instrumento administrativo por meio do qual a transferência de 

recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público 

federal, atuando como mandatário da União. Para operacionalizar esse instrumento, a 

concedente firma Termo de Cooperação com a instituição ou agência financeira oficial federal 

escolhida, que passa a atuar como mandatária da União.  

 

Partícipes: Os instrumentos jurídicos utilizados nas transferências de recursos orçamentários 

abrangem concedentes e convenentes, contratantes e contratados, assim definidos (TCU): 

Concedente: Órgão da administração pública federal direta ou indireta, responsável pela 

transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários 

destinados à execução do objeto do convênio. 

Convenente: Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer 

esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a 

administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante 

convênio. 

Contratante: Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta que pactua a 

execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira 

federal (mandatária) mediante celebração de contrato de repasse. 

Contratado: Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer 

esfera de governo, com a qual a administração federal pactua a execução de contrato de 

repasse. 

SICONV é o sistema informatizado do Governo Federal no qual serão registrados todos os 

atos relativos ao processo de operacionalização das transferências de recursos por meio de 

convênios, contratos de repasse e termos de parceria, desde a sua proposição e análise, 
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passando pela celebração, liberação de recursos e acompanhamento da execução, até a 

prestação de contas. As informações registradas no Siconv serão abertas à consulta pública na 

Internet, no Portal de Convênios do Governo Federal (www.convenios.gov.br). Desde 1º de 

setembro de 2008, teve início a obrigatoriedade de utilização do referido portal para a 

celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas 

dos convênios firmados com recursos repassados voluntariamente pela União.  

Contrapartida é a parcela de colaboração financeira do convenente (Estado ou município) 

para a execução do objeto do convênio. 

Termo de Execução Descentralizada é um instrumento por meio do qual é ajustada a 

descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscais e 

da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária 

descentralizadora e consecução do objeto previsto no Programa de Trabalho, respeitada 

fielmente a classificação funcional programática. Esse instrumento substituiu o Termo de 

Cooperação. 

 

Tomada de Contas Especial - TCE: Processo devidamente formalizado perante o Tribunal 

de Contas da União - TCU, com rito próprio, que visa à apuração de responsabilidade por 

ocorrência de dano à administração pública federal e à obtenção do respectivo ressarcimento. 

Manual de prestação de contas: Documento expedido pela UNIFESP com as orientações 

necessárias para a correta e regular aplicação de recursos públicos na execução de projetos e 

apresentação de sua prestação de contas. 

Irregularidade: Ato efetuado em desacordo com as orientações deste Manual e da legislação 

vigente. 

Glosa: Recusa de despesas irregulares, inválidas ou estranhas à natureza do projeto. 

Inabilitação: Condição na qual a proponente ou executora do projeto se torna impedida, por 

prazo fixo e pré-determinado, de ter novos projetos aprovados para o recebimento / liberação 

dos recursos. 
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