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CHECKLIST PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

EM ATENDIMENTO AO EDITAL -  ITEM - 20 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
20.4.22 - Somente será repassada outra parcela, se pelo menos 75% (setenta e cinco por 
cento) dos recursos relacionados na parcela anterior tiverem sido utilizados e prestado  
contas à Comissão Especial de Análise de Prestação de Contas 
 
Apresentação da Prestação de Contas NADA GRAMPEADO 
 
EXATAMENTE NA ÓRDEM ABAIXO 

• Ofício de encaminhamento dirigido à FEAC em papel timbrado da organização contendo, 

nº do Termo de Colaboração, número da parcela que está sendo apresentada, 

detalhamento do valor recebido e gasto na parcela. O ofício deverá listar todos os 

documentos entregues, datado e assinado pelo presidente; 

 Declaração firmada pelo representante da OSC, atestando, sob as penas da lei, que os 
valores transferidos foram aplicados integralmente no objeto do projeto aprovado, nos 
termos do Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso e, que os objetivos perti-
nentes àquele período foram atingidos, atestando ainda, a autenticidade de toda a do-
cumentação que compõe a prestação de contas e que os gastos se deram atendendo 
aos princípios fundamentais da Administração Pública, presentes no artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência; 

 Planilha RP14 devidamente preenchida, com as despesas relacionadas a prestação 
apresentada, em negrito (só a parcela que está sendo apresentada as demais sem ne-
gritar),nos dados das notas, colocar nº das notas, recibos etc; 

 Extratos bancários colados em folha A4 (destacados os débitos apresentados na parce-
la), e que constem os reembolsos realizados pela OSC; 

 Extratos de Aplicação Financeira OBRIGATÓRIO conforme a Lei nº 13.019/14; 

 Comprovante de depósito com recursos próprios, na conta bancária utilizado pela OSC 
ressarcindo pagamentos irregulares de multas, juros, tarifas bancárias 

 Conciliação Bancária se for necessário; 

 Parecer do Conselho fiscal APROVANDO A PRESTAÇÃO que está sendo apresentada, 
assinada pelos conselheiros; 

 Comprovantes de Despesas ORIGINAIS - NOTA FISCAL, DANFE, CUPOM FISCAL - 
(NA ORDEM EXATA EM QUE FOI DIGITADO NA PLANILHA), com o devido CARIMBO 
no corpo da nota, informando o Nº do Termo de Colaboração, a Lei que autorizou o re-
passe à organização da sociedade civil e o número da transação bancária (comprovan-
tes de pagamento).  

OBS:1. Todo cupom fiscal, recibo ou outro comprovante de despesa que não estiver em 
tamanho A4, deverá ser colado em folha de sulfite.  

         2. DANFES, Notas Fiscais Eletrônicas deverão vir com os Campos: DADOS 
ADICIONAIS e OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES preenchidos 
com a descrição eletrônica do Termo de Colaboração ora recebido, ou seja, nº do 
Termo de Colaboração e, a Lei que autorizou o repasse à Entidade; 

 03 (Três) orçamentos de preços que contenham as seguintes informações tais como 
Razão Social, CNPJ, nome, cargo e CPF de quem emitiu, em todas as prestações apre-
sentadas. Em caso de aquisição de QUALQUER PRODUTO ou SERVIÇO;  
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 Pagamento de RH funcionário contratado pela CLT, anexar cópia dos Dados Pessoais e 
do Contrato na Carteira de Trabalho EM TODAS AS PARCELAS + HOLERITE DATADO 
E ASSINADO pelo funcionário; 

  Cópia da carteira do Conselho Profissional; currículo, certificado de conclusão de curso 
superior 

 Declaração de Acúmulo de cargo; 

 Contratos de prestação de serviço  

 Justificativas após todos os comprovantes de despesas, assinadas pelo presidente da 

OSC, devendo conter motivo de suas aquisições, nome dos beneficiados, contratos de 

prestação de serviços, atendimento ao cronograma de despesas etc., em todas as 

prestações apresentadas; 

 Comprovantes de transação bancárias; 

 Balancete mensal; 

 SEFIPs mensal; 

 CND's –Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista dentro da validade; 

 Anexos A, C, D e E; 

 Comprovante de Transparência-Print da página da Transparência no site menu Trans-
parência Parceria FEAC –ATENDENTO AO “COMUNICADO SDG. nº 016/2018 “ do 
TRIBUNAL DE CONTAS. Contendo obrigatoriamente informações sobre suas ativida-
des e resultados, dentre outros os arquivos: 

 Estatuto Social Atualizado 

 Termo de Ajustes; 

 Plano de Trabalho; 

 Contrato vigente; 

 Relação Nominal dos dirigentes; 

 Valores Recebidos; 

 Listas de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e 
os respectivos valores pagos; 

 Remuneração individualizada dos empregados com os respecti-
vos nomes, cargos e funções; 

 Balanços e demonstrações contábeis; 

 Relatórios físico-financeiros de acompanhamentos; 

 Regulamento de compras e de contratação de pessoal; 

 Regulamento de contratação de pessoal; 

 Todas as parcelas apresentadas e aprovadas;  

 Relatórios mensais; 

 Pesquisas de satisfação; 

 Locais e horário onde o projeto está sendo desenvolvido; 

 E-sic. 

E-sic -  para resposta ás perguntas mais frequentes - SIC - Serviço de Informação ao 
Cidadão 

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que qualquer pessoa, física ou 
jurídica, encaminhe pedidos de acesso a informação para OSC Lei de Acesso a Informação (nº 12.527). 
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 Relatório de Execução do Projeto, circunstanciado de serviço de fortalecimento de 

vínculos assinado pelo técnico responsável, contendo as atividades desenvolvidas para 

o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados, a partir do cronograma acordado, anexando-se documentos de 

comprovação da realização das ações, tais como lista de presença originais, fotos e 

vídeos, dentre outros; 

OBS: não serão aceitas listas  de controle de frequência digitadas sem assinatura do 

professor, horário e local das aulas. 

 Recibo da próxima parcela – OBRIGATÓRIAMENTE o que consta no site da FEAC, me-
nu Transparência Pública -  Transparência 2019 – Terceiro Setor 2019 – Anexos. 

 
OBS: EM CASO DE PAGAMENTO COM JUROS ou multas, DIGITAR NA PLANILHA O VA-
LOR SEM OS JUROS e sem a Multa, devolver para conta da parceria com recursos próprios 
da OSC, o valor dos juros ou multa cobrado e justificar a devolução 
Exemplo: 
Um boleto com data de vencimento em 15 do mês no valor de R$ 100,00, foi pago no dia 20 com multa 
e o valor FINAL ficou em R$ 105,0, digitar na planilha RP 14  o valor SEM A MULTA R$ 100,00.Faça 
uma devolução com recursos próprios  para a Conta Corrente da Parceria (pode ser junto ao reembolso 
de tarifa e taxas bancárias), no valor de R$5,00 e, após colar o comprovante em papel sulfite, justifique 
os valores do reembolso incluindo os R$5,00 da multa do boleto (descreva os dados da Nota, recibo ou 
boleto). 
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