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APRESENTAÇÃO 
 
O objetivo deste manual é fornecer orientações aos coordenadores e às fundações de apoio no 
tocante aos projetos por elas apoiados, mais especificamente no que diz respeito às prestações 
de contas de contratos, convênios, acordes de cooperação. 
 
Todas as informações contidas neste manual seguem as orientações e a normas gerais internas da 
UFES, os ditames da legislação correlata vigente e as orientações dos órgãos externos de controle. 
 
Neste manual são explicitadas as etapas para a formalização da prestação de contas dos 
instrumentos utilizados pela Universidade para a realização de suas atividades fins, ou seja, 
ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 
 
Também é demonstrado sinteticamente como é realizado o trâmite da prestação de contas no 
âmbito da Universidade e a documentação necessária para a sua devida formalização. 
 
Espera-se, por fim, agregar ao presente manual um conjunto de informações necessárias para a 
implementação do trabalho realizado pelo Departamento de Contratos e Convênios/UFES, bem 
como fornecer orientações para as práticas rotineiras de trabalho no âmbito da Universidade e 
suas fundações de apoio. 
 
Constam do presente manual, em forma de anexos, modelos de documentos indispensáveis a 
formalização da prestação de contas na Universidade. 
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1 – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ENCAMINHAMENTO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS AO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E 
CONVÊNIOS 
 
É de responsabilidade do Coordenador Administrativo do Projeto o encaminhamento da prestação 
de contas para análise pela Divisão de Controle de Prestação de Contas do DCC, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias após o encerramento do contrato.  

 
Ao término do contrato, os procedimentos a serem adotados pelo Coordenador do Projeto, 
compreendem: 
 
1. Notificar a Fundação de Apoio em tempo hábil para que apresente a prestação de contas no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do vencimento do contrato; 

 
2. Solicitar a Fundação de Apoio que recolha a favor da UFES os saldos financeiros 
eventualmente existentes ao final do projeto; 
 
3. Solicitar a Fundação de Apoio que transfira formalmente para o patrimônio da UFES os bens 
permanentes adquiridos para execução do projeto; 
 
4. Receber a prestação de contas apresentada pela Fundação de Apoio; 
 
5. Anexar a documentação de prestação de contas no mesmo processo no qual ocorreu a 
tramitação da contratação da Fundação de Apoio; 
 
6. Assegurar-se que todas as folhas do processo estão numeradas e rubricadas, que nenhum 
volume contém mais de 200 folhas e que os volumes utilizam a capa padronizada da UFES. Isto 
para observar às normas de protocolo estabelecidas pelo SIARQ/UFES; 
 
7. Juntar cópias dos termos de responsabilidade emitidos pela UFES para os bens transferidos 
por meio de doações; 
 
8. Elaborar e submeter o Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto à apreciação do mesmo 
órgão colegiado que, na origem do processo, aprovou o projeto inicialmente; 
 
9. Juntar ao processo a cópia da ata da seção do órgão colegiado que aprovou o Relatório 
Técnico de Cumprimento do Objeto; 
 
10. Encaminhar o processo ao Departamento de Contratos e Convênios antes de findar o prazo 
de 90 dias após o vencimento do contrato. 
 

Vencido o prazo de 90 dias, o Departamento de Contratos e Convênios encaminhará cobrança ao 
Coordenador Administrativo do Projeto por meio de memorando protocolado, com cópia à 
Fundação de Apoio, concedendo prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação da prestação de 
contas. 

Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior, o Departamento de Contratos e Convênios 
comunicará à Pró-Reitoria de Administração que deliberará pela instauração de Tomada de 
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Contas Especial e apuração de responsabilidades, em conformidade com o estabelecido na 
instrução Normativa TCU N°71 de 28/11/2012. 

 
2 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E A ABRANGÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, determina que: 
 
Art. 70. (...) 
 
Parágrafo único. Prestará contas 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. (grifo nosso). 
 

Atualmente o foco da atividade de controle não se resume apenas ao campo 
jurídico formal de simplesmente examinar a adequação do ato de gestão à normatização legal, 
mas o texto constitucional determina a análise nos aspectos da legalidade, efetividade e 
economicidade. É precisamente isto que dispõe o Decreto nº 7.423 de 2010, que regulamenta a 
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que por sua vez se constitui na lei que rege as relações 
entre as Universidade e as Fundações de Apoio: 

 
Art. 11.  A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados com 
base na Lei nº 8.958/94, 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. (grifo nosso). 
 

Vê-se que, por determinação legal, o controle o escopo do controle a ser exercido pela 
Administração Central da UFES sobre os projetos realizados com apoio de fundação 
necessariamente de ir além da verificação da conformidade e legalidade dos atos de gestão, 
englobando também a avaliação dos custos e benefícios obtidos na utilização dos recursos 
públicos nos aspectos dispostos no texto constitucional.  
 
Assim, a prestação de contas técnica é composta por relatórios técnicos de cumprimento de 
objeto, a serem apresentados conforme estabelecido no instrumento contratual, contendo 
informações essenciais sobre a execução física e os resultados (parciais ou finais) obtidos pelo 
projeto, 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 ao 
Departamento de Contratos e Convênios, conforme estabelecido no instrumento contratual, 
demonstrando a execução financeira (parcial ou final) dos recursos aportados ao projeto, nos 
termos do plano de trabalho aprovado. 
 

2.1 – ASPECTOS DE EFETIVIDADE E SUA COMPROVAÇÃO NO RELATÓRIO DE 
CUMPRIMENTO DO OBJETO 
 
 
A prestação de contas finalística realiza-se por meio do Relatório Técnico de Cumprimento do 
Objeto, cujo objetivo, em última instância, é o de comprovar a efetividade do projeto, assim 
entendida 
:    
A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se à relação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
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entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a população alvo 
(impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos objetivos 
finalísticos da intervenção. Trata-se de verificar a ocorrência de mudanças na população-alvo que se poderia 
razoavelmente atribuir às ações do programa avaliado (COHEN; FRANCO, 1993). Portanto, ao examinar a 
efetividade de uma intervenção governamental, pretende-se ir além do cumprimento de objetivos 
imediatos ou específicos, em geral consubstanciados em metas de produção ou de atendimento (exame da 
eficácia da gestão). Trata-se de verificar se os resultados observados foram realmente causados pelas ações 
desenvolvidas e não por outros fatores (ISSAI 3000/1.5, 2004). A avaliação da efetividade pressupõe que 
bens e/ou serviços foram ofertados de acordo com o previsto. O exame da efetividade ou avaliação de 
impacto requer tratamento metodológico específico que busca estabelecer a relação de causalidade entre 
as variáveis do programa e os efeitos observados, comparando-os com uma estimativa do que aconteceria 
caso o programa não existisse (ISSAI 3000/1.7, 2004). (Manual de Auditoria Geral – TCU) 
 
A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à 
população. Ou seja, ela é mais abrangente que a eficácia, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população visada. Por 
isso, necessidade de ações não apenas eficazes, mas eficientes e, acima de tudo, efetivas. (Artigo: Eficácia, 
eficiência e efetividade no serviço público, por Ulisses Gabriel) 

 
A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à 
população. Ou seja, ela é mais abrangente que a eficácia, na medida em que esta indica se o 
objetivo foi atingido, enquanto a efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a 
população visada1. 
 
O Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto deverá ser elaborado pelo Coordenador do 
Projeto abordando pelo menos os seguintes aspectos descritos a seguir: 
 

 Descrição detalhada do objeto executado. Por exemplo, quando se tratar de evento de 
capacitação, informar: Tema do treinamento; carga horária; Período de execução do treinamento; 
Quantidade de pessoas treinadas; Dados pessoais dos treinados (nome, endereço, telefone); 
Dados sobre a avaliação do treinamento; Declaração da compatibilidade do treinamento com o 
previsto no plano de trabalho;  
 
 Percentual de execução do objeto, em relação ao programado no plano de trabalho, inclusive 
no que se refere à tempestividade do cumprimento do cronograma das etapas de execução.  
 
 Informações sobre as ações efetivamente executadas comparativamente as ações 
programadas originalmente no plano de trabalho.  
 
 Especificação das origens dos recursos aplicados (por exemplo, contrapartida, recursos, etc.);  
 
 Montante e percentual de recursos aplicados, em comparação com o previsto no plano de 
trabalho; 
 
 Grau de consecução e alcance das metas em relação às metas originalmente estabelecidas; 
 
 Avaliação quanto à qualidade dos serviços prestados e dos resultados obtidos; 

 
 Detalhamento das atividades que ainda estão sendo realizadas para o alcance dos objetivos 
do projeto, se for o caso;  

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.adjorisc.com.br/artigos/artigo-efic%C3%A1cia-efici%C3%AAncia-e-efetividade-no-

servi%C3%A7o-p%C3%BAblico-por-ulisses-gabriel-1.1841936>. Acesso em: 09 mar. 2017. 

http://www.adjorisc.com.br/artigos/artigo-efic%C3%A1cia-efici%C3%AAncia-e-efetividade-no-servi%C3%A7o-p%C3%BAblico-por-ulisses-gabriel-1.1841936
http://www.adjorisc.com.br/artigos/artigo-efic%C3%A1cia-efici%C3%AAncia-e-efetividade-no-servi%C3%A7o-p%C3%BAblico-por-ulisses-gabriel-1.1841936
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 Descrição do alcance do objetivo do projeto, por meio de indicadores comparativos entre a 
situação anterior e posterior à implantação do projeto, quando disponíveis; 
 
 Benefícios para a população em geral ou para a população alvo alcançados com a execução 
do objeto em comparação com aqueles previstos no plano de trabalho, com clara e precisa 
manifestação quanto à efetividade do projeto; 

 
 Declaração expressa de que os objetivos do projeto foram alcançados. 

 
O coordenador deverá juntar cópia do Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto à apreciação 
ao processo e submeter à aprovação pelo do mesmo órgão colegiado que, na origem do processo, 
aprovou o projeto inicialmente. Após o que, deverá ser juntada ao processo a cópia da ata da 
seção do órgão colegiado que aprovou o Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto. 

 
 

2.2 – ASPECTOS CONTÁBEIS E DE LEGALIDADE 
 

A apresentação de prestação de contas de legalidade, contábil e financeira se fará 
obrigatoriamente no mesmo processo no qual ocorreu a tramitação da contratação da Fundação 
de Apoio, exceto quando se tratar de prestação de contas parcial e, além de observar as normas 
de protocolo expedidas pelo SIARQ,  deverá: 

 
a)  conter cópia de todos os documentos listados na seção 2.2.1, se houver; 
 
b)  estar os documentos separados por rubrica, com os formulários de prestação de contas 
ordenados de acordo com a ordem em que aparecem na planilha de receitas e despesas e em 
ordem cronológica dentro de cada rubrica 
 
c)  observar para cada pagamento o tipo de comprovação previsto na seção 2.2.2; 
 
d)  ser submetida à rotina de análise indicada na seção 3. 

 
 

2.2.1- DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL 
E FINANCEIRA 

A apresentação da prestação de contas pelo coordenador, ao Departamento de Contratos e 
Convênios, se fará obrigatoriamente no mesmo processo em que ocorreu a tramitação da 
contratação da Fundação de Apoio, exceto quando se tratar de prestação de contas parcial. 
 
A prestação de contas encaminhada pela Fundação de Apoio ao Coordenador do Projeto deve 
conter: 
 

a) Todos os formulários padronizados listados como Anexos do presente Manual. -se que, caso 
a Fundação de Apoio utilize sistema informatizado de controle de processos, que permita livre 
consulta ao Departamento de Contratos e Convênios e seja programado para gerar relatórios, os 
formulários de que tratam os anexos deste Manual poderão ser substituídos pelos gerados pelo 
sistema utilizado pela Fundação, desde que com prévia anuência do DCC; 
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b) 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 Conta 
Poupança referente ao Fundo de Rescisão.  
 

c) Cópia ou original dos informes de rendimentos das contas de poupança emitido pelo Banco 
sem lacunas temporais.  
 

d) Cópias das Atas de licitações, Termo de Homologação e Termo de Adjudicação; 
 

e) Cópias dos Termos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação que serão acompanhadas dos 
elementos que fundamentam a não realização da licitação e o preço praticado, através da 
apresentação da pesquisa de preços realizada com no mínimo 03 orçamentos, ou cópia de carta 
de exclusividade, quando for o caso; 
 

f) Cópia da GRU de devolução do percentual de 3% e comprovante de pagamento, quando 
estiver previsto valor para esta rubrica; 
 

g) Cópia da GRU de devolução do percentual de 10% e comprovante de pagamento, quando 
estiver previsto valor para esta rubrica; 
 

h) Cópia da GRU de devolução do saldo remanescente do projeto, inclusive da conta do fundo 
de rescisão, e comprovante de pagamento; 
 

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 do Espírito Santo; 
 

j) Cópias dos termos de responsabilidade emitidos pela UFES para os bens transferidos por 
meio de doações; 
 

k) Relação de empregados cujos contratos de trabalho foram rescindidos no decorrer ou ao 
término do Projeto, conforme modelo contido neste Manual; 
 

l) Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, homologados nas hipóteses previstas em lei; 
 

m) Cópias de documentos de comprovação de todos os gastos realizados; 

 

n) No tocante à equipe de pessoal contratado para apoio e execução do projeto, encaminhar 
também cópias dos documentos relativos às obrigações acessórias; 

 

o) 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; 

 

p) Justificativa do motivo de procedimento/decisão, em caso de rescisão de contrato de 
trabalho com aviso prévio indenizado; 

 

q) Memória de cálculo do rateio, quando membro da equipe de trabalho da fundação de apoio 
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atuar em mais de um projeto em períodos concomitantes. 
 

 
A critério do DCC/UFES poderão ser solicitados documentos complementares aos acima com a 
finalidade de verificar o cumprimento do objeto e a boa e regular aplicação dos recursos. 
 
 

2.2.2 - DOCUMENTOS ADEQUADOS PARA COMPROVAÇÃO DOS DIVERSOS 
TIPOS DE PAGAMENTOS 
 
 
Os documentos fiscais originais devem ficar sob a guarda da fundação de apoio e as cópias devem 
ser encaminhadas ao Departamento de Contratos e Convênios, devendo ser anexado ao processo 
o 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. Porém, é importante 
frisar que a todas as despesas devem corresponder documentos originais fiscais ou equivalentes. 
 
Os documentos comprobatórios das despesas deverão conter a solicitação do coordenador do 
projeto/contrato, a devida autorização de pagamento do ordenador de despesas e o ateste do 
fiscal do projeto declarando que os serviços foram prestados ou que os bens/materiais foram 
recebidos.  
 
O ateste do fiscal do contrato deverá conter data, carimbo e assinatura do fiscal do projeto e todas 
as assinaturas devem ser grafadas e identificadas por meio de carimbos. 
 
Além disto, 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; 
 
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; 
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 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. 
 
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 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 Outorga e Aceitação de Bolsa; 
 
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 Outorga 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:  
 
e) fatura; 
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f) cópia da apólice de seguro de estágio; 
 
g) comprovação bancária de efetivação do pagamento; 

 
h) 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; 

 
b) Contracheques;  

 
c) Comprovação Bancária de pagamento aos celetistas;  
 
d) Caged Admissão; 
 
e) Recibo de Transmissão ou Protocolo de Entrega via Eletrônica do Caged Admissão; 
 
f) Relação de Pagamento de Celetistas contendo atesto do fiscal do projeto (conforme modelo 
anexo ao ofício n.º 006/2016 e 007/2016 – SA/PROAD/UFES de 10/06/2016); 
 
g) GPS INSS retido empregado e respectivo comprovante de pagamento; 
 
h) DARF IRRF retido empregado e respectivo comprovante de pagamento; 
 
i) GRCSU (contribuição sindical) e respectivo comprovante de pagamento; 
 
j) Benefícios previstos em legislação;   

 
k) Benefícios previstos em Convenção Coletiva; 

 
l) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. 
 
- Para comprovação da quitação da rescisão do contrato de trabalho:  
 
a) Aviso prévio ou Pedido de demissão; 

 
b) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; 
 
c) Termo de Quitação e Termo de Homologação quando aplicável; 
 
d) Comprovação de pagamento das rescisões aos funcionários, seus encargos sociais e FGTS; 
 
e) Comprovante de pagamento de férias, abonos, encargos básicos e FGTS; 
 
f) Folha de Pagamento Analítica 13º Salário com resumo da folha; 

 
g) Contra-cheque de 13º Salário; 
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h) GPS INSS retido 13º salário;  

 
i) DARF IRRF retido 13º salário; 

 
j) Comprovante bancário de pagamento do 13º, encargos básicos e FGTS; 

 
k) Gefip-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do 13º salário; 

 
l) Sefip RE – com relação de Trabalhadores constantes do Arquivo e protocolo de transmissão 
do 13º salário; 

 
m) GPS-13º salário quitada (Cota Patronal sobre a Folha de Pagamento – Pessoal com Vínculo); 

 
n) DARF-PIS Empresa 13º salário quitada; 

 
o) Recibo de Pagamento de Férias + 1/3 adicional constitucional de férias; 

 
p) GPS INSS retido férias + 1/3 adicional constitucional férias;  

 
q) DARF IRRF retido férias + 1/3 adicional constitucional férias;  

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

 
s) GPS-mensal quitada referente férias + 1/3 constitucional férias (Cota Patronal sobre a Folha 
de Pagamento – Pessoal com Vínculo); 

 
t) GRF-mensal quitada contendo a parcela de 13º salário, férias + 1/3 constitucional férias; 

 
u) Guias de Recolhimento de FGTS-GRRF (GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO AO FGTS); 

 
v) Cópia do extrato do FGTS para fins rescisórios; 

 
w) CAGED Demissão; 

 
x) Recibo de Transmissão ou Protocolo de Entrega via Eletrônica do CAGED Demissão. 

 
- Para recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais e de despesas acessórias de qualquer 
natureza:  

 
a)  Guias de recolhimento de FGTS mensais quitadas; 
 
b)  Relatório SEFIP e correspondente protocolo de transmissão;  

 

c) Gefip-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social mensal 

 

d) Guia de INSS-Patronal mensais quitadas; 
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e) DARF PIS-Empresa mensais quitados; 

 

f) Guia de ISS quitada e correspondente declaração de serviços tomados;  

 

g) Relatórios auxiliares que permitam claramente a identificação dos valores relativos ao 
projeto, quando estes forem recolhidos de forma consolidada com outros projetos;  

 

h) Para INSS e IRRF, devem ser encaminhadas as guias de recolhimento mensais individualizadas 
por retenção ou por projeto e respectivos comprovantes de pagamento;  

 

i) Os demais tributos quando for o caso (retidos dos empregados e prestadores de serviço bem 
como os devidos pela fundação de apoio sobre os contratados), devem ser encaminhadas as guias 
de recolhimento com a devida quitação. 

 
- Para pagamento de passagens:  
 
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. 
 
- Para comprovação do custo operacional: 
 
Poderão ser lançados à conta de custo operacional gastos indivisíveis, usuais e necessários à 
consecução do objetivo do instrumento pactuado. 
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a) Pela execução dos serviços de apoio contratados, a Universidade ressarcirá a Fundação de 
Apoio com um valor exatamente equivalente aos seus custos operacionais, e para cada contrato 
será efetuado uma estimativa de valor máximo a ser pago a Fundação de Apoio a título de 
ressarcimento de custos operacionais;  

b) O valor exato dos custos operacionais será apurado e comprovado quando do     término da 
execução dos serviços;  

c) A apuração dos custos operacionais se dará pela apresentação pela Fundação de Apoio de 
planilha de despesas calculadas com base em critérios claramente definidos, garantindo-se à UFES 
o direito de proceder à auditoria dos dados para verificação da exatidão e aceitabilidade dos 
valores. 

d) Relação da equipe de trabalho da fundação de apoio que atuou no projeto, discriminando 
para cada membro: Nome, CPF, função/atividade desenvolvida, carga horária total e valor total 
pago custeado pelo projeto. 

e) Memória de cálculo do rateio quando membro da equipe de trabalho da fundação de apoio 
atuou em mais de um projeto em períodos concomitantes. 

 
Caso ocorra alguma situação de comprovação de despesas não prevista nos itens anteriores, é 
recomendável que Fundação de Apoio, antes de realizar a despesa, consulte a Divisão de Controle 
de Prestação de Contas do Departamento de Contratos e Convênios da Universidade, para 
avaliação da documentação adequada para a sua comprovação.  

 

2.3 – ASPECTOS DE ECONOMICIDADE 
 
O princípio da eficiência, inserido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 orienta a 
administração pública na busca de auferir os melhores resultados com o menor custo e recursos 
escassos. Este é um conceito econômico que significa agir com racionalidade de maneira a se 
equilibrar os custos da satisfação das necessidades públicas em relação ao grau de utilidade 
obtido. Assim é entendida a efetividade, que mede o impacto real da gestão pública na população 
da sociedade 
 
No caso da economicidade a variável a ser considerada é o custo. Como princípio, a 
economicidade entrou no vocabulário nacional corrente pelo art. 70 da Constituição Federal de 
1988. Neste sentido, é possível apreender que houve, por parte dos constituintes, intenção 
inequívoca de valorizar a questão da boa alocação dos recursos públicos, ou seja, o dinheiro deve 
ser gasto de modo a render o máximo, tanto quantitativa quanto qualitativamente, sempre em 
função das necessidades da sociedade 

 
A execução do projeto, em todos os seus aspectos deve ser realizada observando o principio da 
economicidade.  

 
Na aquisição de bens/materiais de consumo e contratações de serviços, além de correlação direta 
e inequívoca com o projeto básico, também é necessário que os recursos utilizados não sejam 
excessivos e/ou dispendiosos, nem que sejam especificados com exigências qualitativas 
excessivas, mas que seja utilizado o necessário para que os objetivos do projeto sejam 
alcançados. 
 
Aos bens permanentes também se aplicam o princípio da economicidade. Somente devem ser 
adquiridos se realmente necessários, na quantidade mínima necessária e com as especificações 
adequadas, sem incorrer em superdimensionamento. Entretanto, há casos de aquisição de bens 
permanentes com configuração acima da mínima necessária que se justificam. Este é o caso, por 
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exemplo, de certos artigos de informática em decorrência do processo de rápida obsolescência 
tecnológica e de outros itens que se pretende usar posteriormente em outras ações além 
daquelas estritamente relacionadas ao projeto. Para não caracterizar infração ao princípio da 
economicidade, tais casos devem ser devidamente justificados quando da compra e da prestação 
de contas. 
 
O mesmo princípio da economicidade deve ser observado na contratação de pessoal para atuar 
no projeto. Por exemplo, levando em consideração que os projetos têm tempo certo de duração, 
com início e fim claramente definidos, há que se evitar realizar rescisões de contratos de trabalho 
com aviso prévio indenizado, visto que tal procedimento provoca aumento do custo das rescisões 
com projeções de verbas adicionais para férias, 1/3 de adicional de férias, 13º salário e encargos 
de INSS e FGTS, ocasionando custo financeiro ao projeto. Quando tal procedimento for 
imperiosamente necessário, e para não caracterizar infração ao princípio da economicidade, tais 
casos devem ser devidamente justificados quando do procedimento e da prestação de contas. 
 
Ao Departamento de Contratos e Convênios caberá quando da análise da prestação de contas, 
caberá inspecionar e vislumbrando indícios de disparidades ou não conformidades deverá solicitar 
esclarecimentos ao coordenador do projeto ou a Fundação de Apoio, fazer anotações em seu 
relatório das constatações e informações prestadas, e submetê-los a instância competente para 
deliberação. 

 
 

3 - ROTINA DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL A SER 
OBSERVADA PELO DCC 
 

A rotina da análise da prestação de contas tem por objetivo: 

 

 Verificar se evidências ou há indícios que suscitem dúvidas quanto ao atendimento dos 
princípios da economicidade, legalidade e efetividade ; 

 

 Elaborar o relatório da análise preliminar da prestação de contas, apontando as não 
conformidades e as sugestões de recomendações, com envio para o coordenador e a fundação de 
apoio para atendimento das recomendações e manifestação; 
 

 Elaborar o relatório da análise final da prestação de contas e encaminhá-lo ao Conselho 
Universitário para deliberação. 

 
A Divisão de Prestação de Contas do Departamento de Contratos e Convênios receberá o processo 
instruído e despachado pelo Coordenador Administrativo do Projeto contendo a Prestação de 
Contas e efetuará a sua análise documental e financeira objetivando:  

 

 Verificar se o processo com a prestação de contas contém os documentos necessários e se 
estes comprovam a regular e legal aplicação dos recursos financeiros; 
 

 Verificar se a prestação de contas de efetividade está comprovada pelo Relatório Técnico de 
Cumprimento do Objeto; 

 

 Verificar se há evidências ou indícios que suscitem dúvidas quanto ao atendimento dos 
princípios da economicidade no tocante a especificação e quantitativos contratados. 
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A análise documental pressupõe a averiguação de elementos formais e legais da documentação 
de prestação de contas apresentada, e a análise financeira busca contemplar a regularidade 
documental dos gastos efetuados na execução do projeto em acordo com o previsto.  

 
Assim serão efetuados os seguintes procedimentos: 

 
a) Verificar se foram apresentados os documentos comprobatórios conforme estabelecido no 
Manual de Prestação de Contas incluindo o Relatório de Cumprimento do Objeto; 
 
b) Realizar a conciliação bancária; 
 
c) Verificar se todas as despesas foram solicitadas pelo Coordenador, devidamente autorizadas 
pelo ordenador de despesa e atestadas pelo fiscal do projeto/contrato; 
 
d) Verificar se todos os lançamentos nas rubricas estão devidamente comprovados; 
 
e) Verificar se os valores realizados foram executados em conformidade com o previsto no projeto; 
 
f) Verificar se os procedimentos adotados na execução do projeto estão em conformidade com a 
normatização vigente particularmente no tocante a Lei 8958/94, Decreto 7423/2010, legislação de 
licitação, trabalhista e fiscal e normas federais específicas para cada tipo de gastos (diárias, bens 
permanentes, etc): 
 
g) Analisar os aspectos de economicidade de projeto e solicitar, quando for o caso, ao 
coordenador do projeto que esclareça quanto aos quantitativos e especificações dos materiais de 
consumo, serviços prestados e equipe alocada ao projeto de forma a zelar pela observância do 
princípio da economicidade; 
 
f) Verificar se houve atendimento às recomendações do Departamento de Contratos e Convênios 
quando da apresentação das prestações de contas parciais. 
 
g) Verificar o cumprimento dos prazos previstos para: 
 
I - Apresentação da prestação de contas final; 
 
II - Apresentação da prestação de contas parcial; 
 
III - Devolução à conta única da Universidade dos valores correspondentes a DEPE e ao 
ressarcimento à UFES e saldo remanescente do projeto; 
 
IV - Apresentação de documentos e informações solicitadas pela UFES; 
 
V - Atendimento de recomendações. 
 
h) Verificar a inexistência de indícios que suscitem dúvidas quanto ao atendimento do princípio da 
economicidade nas especificações, quantitativos e datas de início e término das compras e 
contratações (inclusive de pessoal); 

 
h) Verificar se o Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto atende as disposições contidas na 
norma e no presente manual; 
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i) Elaboração do relatório da análise preliminar da prestação de contas, apontando as não 
conformidades, com envio para o coordenador e fundação de apoio. 
 
i) Elaboração do relatório da análise final da prestação de contas, e envio a instância competente 
para deliberação. 

 
As não conformidades serão indicadas no Relatório Preliminar de Análise de Prestação de Contas 
emitido pela Divisão de Prestação de Contas do Departamento de Contratos e Convênios, que 
encaminhará à Fundação de Apoio para atendimento às recomendações no prazo máximo de 15 
dias corridos. 

 
O não atendimento às recomendações do Relatório Preliminar de Análise de Prestação de Contas 
no prazo estabelecido ou não havendo manifestação da Fundação de Apoio quanto a pedido de 
prorrogação de prazo importará no encerramento da análise e registro da ausência de 
manifestação do interessado no Relatório Final de Análise de Prestação de Contas. 
 
A solicitação de prorrogação de prazo para prestação de contas deverá ser feita mediante 
justificativa e será decidida pelo Diretor do Departamento de Contratos e Convênios. 

 
Atendido o Relatório Preliminar de Análise Prestação de Contas ou findo o prazo estabelecido para 
atendimento às recomendações, a Divisão de Prestação de Contas do Departamento de Contratos 
e Convênios emitirá o Relatório Final da Análise de Prestação de Contas.  
 
O Diretor da Divisão de Prestação de Contas do Departamento de Contratos e Convênios 
encaminhará o Relatório de Recomendações indicando as multas e devoluções juntamente com o 
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas ao Diretor do Departamento de Contratos e 
Convênios. 
 
O Relatório de Recomendações juntamente com o Relatório Final da Análise de Prestação de 
Contas será encaminhado pelo Diretor da Divisão de Prestação de Contas do Departamento de 
Contratos e Convênios por meio de Ofício à Fundação de Apoio para ciência. 
 
O Relatório de Recomendações individualizará as recomendações relativas ao Coordenador 
Administrativo do Projeto, ao Fiscal do Contrato e à Fundação de Apoio. Para tanto, poderá o DCC 
solicitar ao Coordenador que emita declaração quanto à sua participação ou não nos eventos que 
ensejaram os apontamentos contidos no relatório de Recomendações. 
 
Após aprovação pelo Diretor do Departamento de Contratos e Convênios o Relatório de 
Recomendações do Diretor da Divisão de Controle de Prestação de Contas será encaminhado ao 
Conselho Universitário para deliberação. 

 
Após decisão final expedida pelo Conselho Universitário o processo será encaminhado ao 
Departamento de Contratos e Convênios para: 

 
a) Anotar nos registros de controle; 
b) Encaminhar ao Departamento de Contabilidade e Finanças para os registros cabíveis no SIAFI; 
c) Encaminhar para o setor de cobrança, quando for o caso; 
d) Devolver o processo ao Coordenador para ciência da decisão da Pró-Reitoria de Administração 
e posterior arquivamento. 

 
4 - A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL E FINANCEIRA PARCIAL 
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As Fundações de Apoio apresentarão prestações de contas parciais dos Contratos, Convênios ou 
instrumentos Congêneres celebrados sempre que solicitado pela Administração da UFES ou pelo 
Coordenador do Projeto e: 
 
I - A cada 12 meses, contados da assinatura do instrumento jurídico, quando o seu prazo de 
vigência for igual ou superior a 24 meses; 
 
II – Na metade do prazo de vigência contratual quando este for superior a 12 e inferior a 24 
meses. 
 
Para os contratos já assinados na data da publicação da Resolução do Conselho Universitário que 
assim determinou, os prazos para apresentação da prestação de contas parcial começarão a 
contar da data da publicação da publicação Resolução e não da data de assinatura do contrato 
 
É responsabilidade do Coordenador Administrativo do Projeto o encaminhamento da prestação de 
contas parcial para análise pela Divisão de Controle de Prestação de Contas do DCC, no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o vencimento dos prazos descritos nos itens I e II 
acima. Para tanto, o coordenador deverá: 

 
1. Notificar a Fundação de Apoio em tempo hábil para que apresente a prestação de contas 

parcial no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da efetivação da 
obrigatoriedade de prestação de conta parcial; 

 
2. Receber a prestação de contas parcial apresentada pela Fundação de Apoio; 
 
3. Abrir um processo com esta finalidade específica para a prestação de contas parcial; 
 
4. Assegurar-se que: 

 
a. todas as folhas do processo estão numeradas e rubricadas; 
 
b. que os volumes do processo contém no máximo 200 folha e estão envolvidos por capa 

padronizada da UFES; 
 
c. que os documentos estão separados por rubrica, com os formulários de prestação de contas, 

ordenados de acordo com a planilha de receitas e despesas realizadas e em ordem cronológica 
dentro de cada rubrica. 

 
5. Encaminhar o processo ao Departamento de Contratos e Convênios antes de findar o 

prazo de 45 dias após o vencimento do contrato. 
 

6. A prestação de contas parcial deverá ser formalizada como segue: 
 

A prestação de contas parcial encaminhada pela Fundação de Apoio ao Coordenador do Projeto 
deve conter: 

 
a) Cópia do contrato celebrado entre a UFES e a Fundação e do convênio ou instrumento 
congênere firmado com terceiros para aporte de recursos financeiros; 
b) Cópia do projeto básico de contratação da Fundação de Apoio e do plano de trabalho 
firmado com terceiros para aporte de recursos financeiros; 
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c) Cópia dos os termos de aditamento e de apostilamento do contrato e do instrumento 
firmado com terceiros para aporte de recursos financeiros; 
 
d) Demonstração de atendimento a apontamentos efetuados em Prestação de Contas Parcial 
anterior, se houve. 
 
e) Os formulários padronizados devidamente preenchidos, conforme modelos anexos à este 
Manual, de acordo com as rubricas realizadas até a data da prestação de contas parcial. 
Ressalvando-se que, caso a Fundação de Apoio utilize sistema informatizado de controle de 
processos, que permita livre consulta ao Departamento de Contratos e Convênios e seja 
programado para gerar relatórios, os formulários de que tratam os anexos deste Manual poderão 
ser substituídos pelos gerados pelo sistema utilizado pela Fundação, desde que com prévia 
anuência do DCC. 
 
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 Conta 
Poupança referente ao Fundo de Rescisão.  
 
g) Cópia ou original dos informes de rendimentos das contas de poupança emitido pelo Banco 
sem lacunas temporais.  
 
h) Cópias das Atas de licitações, Termo de Homologação e Termo de Adjudicação; 
 
i) Cópias dos Termos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação que serão acompanhadas dos 
elementos que fundamentam a não realização da licitação e o preço praticado, através da 
apresentação da pesquisa de preços realizada com no mínimo 03 orçamentos, ou cópia de carta 
de exclusividade, quando for o caso; 
j) Cópia da GRU de devolução do percentual de 3% e comprovante de pagamento, quando 
estiver previsto valor para esta rubrica; 
 
k) Cópia da GRU de devolução do percentual de 10% e comprovante de pagamento, quando 
estiver previsto valor para esta rubrica; 
 
l) Relação de empregados cujos contratos de trabalho foram rescindidos no decorrer do 
Projeto, se houver, conforme modelo contido neste Manual; 
 
m) Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, se houver, homologados nas hipóteses 
previstas em lei; 
 
n) Cópias de documentos de comprovação de todos os gastos realizados; 
 
o) No tocante a equipe de pessoal contratado para apoio e execução do projeto, encaminhar 
também cópias dos documentos relativos às obrigações acessórias. 

 
Após concluída a análise preliminar da Prestação de Contas Parcial, o DCC encaminhará cópia do 
Relatório de Análise à Fundação de Apoio dando prazo para manifestação e ao Coordenador do 
Projeto e Fiscal do Contrato para ciência e, quando for o caso, para providências. 

 
Atendido o Relatório Preliminar de Análise Prestação de Contas Parcial ou findo o prazo 
estabelecido para atendimento às recomendações, o DCC emitirá o Relatório Final da Análise de 
Prestação de Contas Parcial.  
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Diretor da Divisão de Prestação de Contas do Departamento de Contratos e Convênios 
encaminhará Relatório de Recomendação sintetizando as análises efetuadas juntamente com o 
Relatório Final de Análise de Prestação de Contas Parcial ao Diretor do Departamento de 
Contratos e Convênios. 

 
Após aprovação pelo Diretor do Departamento de Contratos e Convênios, o Relatório de 
Recomendação será encaminhado ao Coordenador do Projeto e a quem mais dele deva tomar 
conhecimento, dando-se por encerrada a prestação de contas parcial. 
 
As pendências apontadas pelo Departamento de Contratos e Convênios e não solucionadas 
durante a fase de prestação de contas parcial serão informadas ao Conselho Universitário quanto 
do encaminhamento da prestação de contas final. 
 
Uma vez concluída a prestação de contas parcial o processo aberto com esta finalidade específica 
será devolvido ao Coordenador do Projeto para guarda e posterior envio ao DCC juntamente com 
o processo de prestação de contas final. 

 
 

 


