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PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS 
NO EXERCÍCIO DE 2019 
 
Senhor(a) Presidente, 
Em observância à Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, considerando a Lei Federal nº 13.019/2014, suas alterações vigentes e as normas inter-
nas da Secretaria de Finanças, vimos NOTIFICÁ-LO para a apresentação da prestação de 
contas dos recursos públicos recebidos e aplicados no exercício de 2019, utilizados conforme 
objetos e planos de trabalho definidos na celebração dos ajustes. 

A prestação de contas referente ao exercício de 2019deverá ser apresentada impre-
terivelmente até 20/01/2020, sendo entregues na Fundação Esporte, Arte e Cultura -FEAC. 

A Prestação de Contas Final, dos recursos recebidos, deverá ser apresentada pela 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em folhas numeradas separadas por tópicos contendo 
os seguintes documentos: 

1) Ofício da O.S.C, em papel timbrado, que será protocolado e comprovará a entre-
ga da Prestação de Contas. O ofício deverá listar todos os documentos entregues; 

2) Alterações, devidamente registradas, no Estatuto Social da O.S.C, se houver;  

3) Cópia dos aditamentos realizados (se houver); 

4) Cópias de alterações nas planilhas de aplicação e cronograma de desembolso 
aprovado pelo Gestor Municipal, devidamente assinados pelo Presidente da O.S.C, se houver; 

5) Atas de Eleição e Posse da Diretoria Atual (Responsável pelas assinaturas nos 
ANEXOS) devidamente registradas;  

6) Cópia da Lei de Utilidade Pública, ou justificativa (declaração negativa) detalhada;  

7) Cópia do Registro no Conselho Municipal, compatível com a atividade desenvol-
vida, ou justificativa (declaração negativa) detalhada;  

8) Certidões Negativas de Débitos do INSS, FGTS e Município em nome da O.S.C;  

9) Certidão emitida pelo C.R.C. comprovando a regularidade do contador responsá-
vel escrituração contábil da O.SOC;  

10) Declaração do contador, responsável pela escrituração contábil da O.S.C, ates-
tando que as notas fiscais e cupons fiscais escriturados, obedecem à legislação vigente e os 
princípios e normas contábeis vigentes;  

11) Prestação de contas da última parcela recebida, nos moldes apresentados na 
vigência do contrato, incluindo: 

a) Extrato bancário da conta corrente e conta aplicação zerados; 

b) Comprovante identificado de devolução de saldos remanescentes e aplicações 
financeiras à conta de origem: 

• Banco do Brasil, Agência 0053-1, C/C 46.655-7 

• Fundação Esporte, Arte e Cultura (CNPJ: 07.339.703/0001-98) 

12) SEFIP’s mensais da O.S.C, em caso de pagamento de Pessoal ou contratação 
de  Serviços de Terceiros; 

13) Documentos contábeis, abaixo relacionados, devidamente registrados e elabo-
rados de acordo com as normas e instruções vigentes do C.R.C.: “antes da encadernação“ 

a) Livro Diário;  

b) Razão Contábil das contas que envolvam recursos públicos; 

c) Balancete Acumulado do Exercício (janeiro a dezembro de 2019);  
d) Balanço Patrimonial;  

e) Demonstração do Resultado no Exercício;  

f) Demonstração de Fluxo de Caixa;  
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g) Demonstração de Valor Adicionado;  

h) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

i) Notas Explicativas das demonstrações contábeis; 

 14) PUBLICAÇÃO no Diário Oficial do Município, das seguintes demonstrações 
contábeis e financeiras relativas ao exercício de 2019:  

a. Balanço Patrimonial;  

b. Demonstração do Resultado no Exercício;  

c. Demonstração de Fluxo de Caixa;  

d. Demonstração de Valor Adicionado;  

e. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  

f. Notas Explicativas. 
 15) Relatório de Cumprimento do Objeto: elaborado pela Organização da Soci-

edade Civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e 
o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados descrevendo as ações pro-
gramadas e executadas e os benefícios alcançados, ressaltando os dados qualitativos e quan-
titativos. As ações executadas devem estar de acordo com as programadas. Os benefícios al-
cançados devem guardar coerência com os objetivos do Termo de Colaboração. O relatório 
deverá ser minucioso e conter informações sobre:  

a) Execução do objeto;  
b) Alcance dos objetivos;  
c) Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de 
indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à im-
plantação do projeto;  
d) Avaliação da qualidade dos serviços prestados; 
e) Localização do projeto e montante de recursos aplicados;  
f) Avaliação confrontando o projeto aprovado com o objeto executado; 
g) Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao pú-
blico-alvo.  
h) Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos, recortes de 
jorNais ou outros suportes; 
i) Lista de presença do pessoal treinado e/ou capacitado, quando for o caso. 

      16) Parecer da Auditoria Independente (se for o caso), ou declaração negativa;  
      17) Declaração em papel timbrado da O.S.C identificando seu quadro diretivo e ad-

ministrativo, constando que não possuem parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade,  
com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou O.C 
da administração pública de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge 

ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;  
18) Declaração em papel timbrado da O.S.C, atestando o cumprimento dos disposi-

tivos legais relativos à transparência de seus atos consistentes na divulgação pela via eletrôni-
ca de todas as informações sobre suas atividades e resultados, incluindo o link para acesso e 
conferência (Comunicado SDG nº 016/2018 –Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);  

19) Declaração em papel timbrado da O.S.C acerca da ocorrência ou não de contra-
tação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigen-
tes da organização social contratada e da O.S.C gerenciada, ou de agentes políticos de Poder 
ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou Entidade da Administração Pública de qualquer 
esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta 
colateral ou por afinidade;  

20) Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da O.S.C, forma 
de remuneração, período de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela adminis-
tração dos recursos recebidos à conta do convênio; 
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21) Conciliação bancária da conta corrente específica, aberta em instituição financei-
ra para movimentação dos recursos do convênio, acompanhada dos respectivos extratos de 
conta corrente e de aplicações financeiras;  

22) TODAS AS FICHAS CADASTRAIS DE TODOS OS ALUNOS BENEFICIADOS 
COM O PROJETO, POR: LOCAL,TURMA, CATEGORIA. 

Quando for constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação das contas, 
o representante da FEAC notificará, formalmente, a O.S.C, com aviso de recebimento, dando-
lhe o prazo previsto em lei para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.   

A constatação de irregularidade ou inadimplência na apresentação das contas impli-
cará na suspensão imediata da liberação de recursos das parcelas subsequentes.   

A FEAC poderá, se devidamente justificado pela O.S.C, prorrogar o prazo para cor-
reção das irregularidades ou inadimplências ocorridas na execução do convênio, no prazo pre-
visto em lei. 

Decorrido o prazo contado da data da notificação ou da prorrogação de prazo, sem 
que a regularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, a FEAC deverá instaurar a 
Tomada de Contas Especial e comunicar o fato à Instância Superior.  
                                                                                         Franca, dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 

    Jocely de Paula Mendes 
Diretora administrativa FEAC 
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