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1. INTRODUÇÃO 

 

Este manual tem como função orientar as Organizações da Sociedade 

Civil – OSC do município de Assis/SP no processo de Prestação de Contas dos 

recursos repassados por meio do instrumento Termo de Fomento ou de 

Colaboração, firmado com a administração pública municipal, em conformidade com 

a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Instruções nº 02/2016 do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 

A prestação de contas no setor público é o instrumento que permite o 

acompanhamento e a fiscalização dos atos e das despesas realizadas pelos 

gestores das instituições beneficiadas com o repasse financeiro.  

Ela promove a transparência dos atos administrativos os quais devem se 

pautar pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

eficiência e pela publicidade.  

Segundo o Art. 64 da lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Prestação 

de Contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter 

elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 

o seu objeto foi executado conforme pactuado, com descrição pormenorizada das 

atividades e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados. Esse 

processo é compreendido em duas fases:   

a) Apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade 

civil; 

b) Análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da 

administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle 

interno e externo; 
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3. CARACTERÍSTICAS DOS AJUSTES 

  

TERMO DE COLABORAÇÃO 

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública 

que envolva a transferência de recursos financeiros. 

 

 

TERMO DE FOMENTO 

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da 

sociedade civil, que envolva a transferência de recursos financeiros. 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco que não envolva a transferência de 

recursos financeiros. 
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

As parcerias disciplinadas pelos Termos de Fomento ou de Colaboração 

respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas 

públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de 

pactuação e deliberação. 

A formalização das prestações de contas dos repasses ao terceiro setor 

em desacordo com este regulamento e os demais atos normativos do Poder Público 

acarretará a inadimplência da entidade perante órgão concedente, com o 

consequente impedimento à expedição de certidão liberatória e a instauração de 

processo de tomada de contas especiais, sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei. 

Os recursos repassados às OSC deverão ser utilizados conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho, observando-se as regras previstas na Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, sendo de inteira responsabilidade da 

instituição a sua correta aplicação, bem como a apresentação da prestação de 

contas regular e de acordo o objeto pactuado no Termo de Fomento/Colaboração. 

Caso haja necessidade de alteração do Plano de Trabalho, a OSC deverá 

solicitar por meio oficial à área competente, apresentando justificativas sobre as 

alterações que julgarem necessárias e demais documentos solicitados, desde que 

não seja alterado o objeto da parceria.  

O objeto do repasse ao terceiro setor deverá ser executado fielmente 

pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas nos instrumentos e na 

legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

O eventual saldo financeiro existente ao término da vigência da parceria 

deverá obrigatoriamente ser restituído ao município, quando da entrega da 

prestação de contas final e imediatamente, nos casos de rescisão da parceria. 

Enquanto não utilizado o recurso deverá ser aplicado. Os rendimentos de 

aplicação financeira poderão ser aplicados no objeto do repasse, não podendo ser 

computados como contrapartida da OSC, ou, quando não utilizados, deverão ser 

devolvidos à administração pública municipal. 
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O recurso repassado não poderá ser utilizado para custear despesas com 

taxas administrativas, despesas bancárias, multas e juros, caso haja algum débito 

dessa natureza ficará a cargo da OSC.  

Também não serão aceitas despesas realizadas fora da vigência do 

ajuste, em discordância com o plano de trabalho ou que não sejam compatíveis com 

o objeto estabelecido no Termo de Fomento ou Colaboração. 

Os documentos comprobatórios da despesa serão por meio de nota fiscal 

eletrônica, ficando vedado a utilização de recibo simples. 

No corpo dos documentos fiscais originais que comprovem a despesa 

deverá constar a indicação do número do ajuste e identificação do órgão ou entidade 

pública a que se referem.     

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em 

conta corrente específica isenta de tarifa bancária em instituição financeira pública. 

No art. 53 da Lei 13019/14 surge a obrigatoriedade de que toda a 

movimentação de recursos no âmbito da parceria seja realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 

obrigatoriedade de depósito em sua conta corrente. 

A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais 

visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 

todas as parcerias celebradas com a administração pública. 

Caso esteja omissa no dever de prestar contas da parceira anteriormente 

celebrada, a OSC ficará impedida de celebrar qualquer nova modalidade de parceria 

com a administração pública municipal.  

O órgão concessor deverá informar ao Tribunal de Contas do estado de 

São Paulo, via sistema AUDESP (módulo Seletividade de Ajustes Terceiro Setor), os 

dados relativos aos ajustes firmados.  

Para fins de fiscalização e apreciação dos ajustes selecionados via 

sistema eletrônico o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fará uma auditoria 

pormenorizada acerca do ajuste. 

Os órgãos de fiscalização poderão a seu critério e a qualquer momento 

solicitar documentação complementar e/ou justificativas que achar necessário para 

apoiar a análise da Prestação de Contas.    
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5. DOS PRAZOS  

 

De acordo com o art. 69 da Lei n.º 13019/2014, a Organização da 

Sociedade Civil poderá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos 

recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da 

parceria, ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um 

ano. Em seu parágrafo 1º rege que o prazo para a prestação de contas final será 

estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da parceria. 

A OSC deverá atentar-se para o prazo estabelecido no respectivo 

Termo de Fomento ou de Colaboração, pois é ele que deverá ser seguido. 

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será 

concedido prazo para a OSC sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. O 

referido prazo será limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, 

no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública municipal 

possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de 

resultados. 

Para atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de São a 

Prefeitura terá até o dia 30 de junho do ano subseqüente ao repasse para 

prestar informações relativas a todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor, 

por intermédio do sistema eletrônico SISRTS disponibilizado pelo respectivo 

tribunal.  

De acordo com art. 71 da Lei n.º 13019/2014 a administração pública 

municipal apreciará a prestação de contas final apresentada, no prazo de até 150 

(cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento 

de diligência por ela determinada. 

O transcurso do prazo definido sem que as contas tenham sido 

apreciadas: 

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a 

que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que 

possam ter sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, 

sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre 
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débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste 

parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. 

 

6. O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – “Checklist” 

 

 O processo de Prestação de Contas deverá conter no mínimo: 

 

Obs: apresentar os documentos na ordem desse “checklist” 

1) CAPA contendo o nome da OSC, o número do ajuste, o exercício a 

que se refere e a indicação de quantos volumes é composta (ex. 

“volume 1 de 5” e assim por diante); 

2) Ofício de encaminhamento da Prestação de contas para a Prefeitura; 

3) Cópia do Termo de Fomento ou Colaboração e seus anexos; 

4) Cópia do Plano de Trabalho aprovado pelo Poder Público; 

5) Cópia do estatuto social registrado e as alterações vigentes; 

6) Cópia da inscrição da OSC no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas – CNPJ; 

7) Cópia da ATA de eleição do quadro de dirigente atual da OSC; 

8) Quadro de dirigentes das OSC, com respectivo endereço residencial, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade (RG ou RNE) e 

CPFs; 

9) Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da 

organização da sociedade civil, forma de remuneração, períodos de 

atuação com destaque para o dirigente responsável pela 

administração dos recursos recebidos à conta do termo de 

fomento/colaboração; 

10) Parecer do Conselho Fiscal sobre a exatidão da aplicação dos 

recursos; 

11) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 

comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 

demonstrações contábeis; 

12) Publicação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerado e 
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anterior; 

13) Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas 

do balancete analítico acumulado no exercício; 

14) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o 

caso; ou declaração negativa; 

15) Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os 

recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e 

imobiliário da circunscrição, conforme o caso; 

16) Declaração atestando o comprometimento da OSC de transferência da 

propriedade dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 

recursos provenientes da celebração da parceria à administração pública, 

na hipótese de sua extinção, se for o caso;   

17) Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo 

da OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério 

Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração 

Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 

companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade;  

18) Declaração atualizada de que não houve contratação ou remuneração 

a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor 

ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha 

reta, colateral ou por afinidade; 

19) Declaração atestando a regularidade dos recolhimentos de encargos 

trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com 

pessoal, anexando cópia da CND previdenciária e o Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF; 

20) Declaração de que a OSC possui veículo de transporte próprio com 

cópia anexa do documento do veículo, caso tenha alguma despesa 
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com abastecimento ou manutenção de veículo;  

21) Declaração sobre a ocorrência e a forma de cotação de preço; 

22) Declaração de comprometimento da entidade em manter em seu 

arquivo os documentos originais que comprovem a prestação de 

contas pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subseqüente 

ao da prestação de contas. (Lei 13019/2014); 

23) Declaração de comprometimento da entidade em manter os 

documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste 

selecionado referentes à comprovação da aplicação dos recursos 

próprios e/ou de origem pública, depois de contabilizados, ficarão 

arquivados na OSC à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo por 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da matéria; 

(instrução 02/2016 - TCE);  

24) Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a 

utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins 

estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e 

número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor 

pago no exercício e condições de pagamento; 

25) Declaração e Comprovação da divulgação pela OSC na internet e em 

locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 

exerça suas ações de todas as parcerias celebradas com a administração 

pública (art. 11 da Lei 13019/2014);  

26) Relatório de execução do objeto, elaborado pela Organização da 

Sociedade Civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos 

para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas 

com os resultados alcançados; 

27) Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou 

outros suportes; 

28) Relação Nominal de Atendidos; 

29) Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o 

caso; 



 

11 

 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal “Professora Judith de Oliveira Garcez” 

Av. Rui Barbosa, 926 – Centro – PABX  (018) 3302-3300-FAX (018) 3302-3300–CEP 19814-900–Assis-SP 

 

30) Relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a 

descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 

vinculação com a execução do objeto (assinado pelo presidente e pelo 

contador); 

31) Declaração atestando o cumprimento ou não do plano de trabalho, e 

caso seja necessário, exposição das razões da não consecução ou 

extrapolação das metas pactuadas; 

32) Cópia das notas de empenho vinculadas ao Termo, quando for o caso; 

33) Extrato da conta bancária específica, inclusive os extratos de 

rendimento de aplicação financeira, juntamente com as conciliações 

bancárias;  

34) Cópia dos comprovantes de pagamentos nominais aos credores (de 

forma eletrônica); 

35) Declaração que não houve pagamento de taxas administrativas e 

bancárias com os recursos recebidos; 

36) Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, computadas por 

fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, 

aplicadas no objeto do Termo de Fomento/Colaboração, conforme 

modelo contido no Anexo RP14 do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (Anexo A); 

37) Comprovante do recolhimento do saldo remanescente da conta 

bancária específica, quando houver, inclusive os provenientes de 

aplicação financeira, caso não sejam utilizados na execução do 

objeto; 

38) Relação de Gastos, em ordem cronológica da emissão dos 

documentos de despesa e com subtotais por natureza da despesa de 

acordo com o plano de trabalho aprovado (Anexo B); 

39) Cópias legíveis e sem rasuras dos Documentos Fiscais 

comprobatórios de despesas, contendo data de emissão do 

documento, valor, dados da organização da sociedade civil, descrição 

detalhada dos produtos ou serviços e número do instrumento da 

parceria; 
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OBS: Obrigatoriamente, no corpo dos documentos fiscais originais que 

comprovem a despesa – inclusive nota fiscal eletrônica – deverá 

constar o número do ajuste e a identificação do órgão ou entidade 

público concessor a que se referem; 

40) Deverão ser apresentados os documentos originais de despesa fiscais 

para conferência das cópias. Posteriormente, os originais serão 

devolvidos para a OSC para que fiquem arquivados em sua sede. 

Ou, caso seja da preferência da OSC, todas as cópias podem ser 

autenticadas em cartório, dispensando assim a apresentação das 

originais. No entanto, as despesas com autenticação não poderão ser 

pagas com recursos do ajuste, ficando a cargo da entidade; 

 

7. DA ANÁLISE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A administração pública emitirá parecer conclusivo atendendo à 

transparência da gestão definida pelo art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), elaborado nos termos do art.189 das 

Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, devendo 

concluir, alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 

tomada de contas especial. 

No caso da constatação de irregularidade ou omissão, transcorrido o 

prazo para o devido saneamento sem que o mesmo tenha ocorrido, a autoridade 

administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar as 

providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação 

do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

A administração pública poderá promover a instauração de tomada de 

contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na 

execução do objeto.  

As prestações de contas serão avaliadas: 
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I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da 

prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando 

em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, 

sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a 

subdelegação. 

Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, depois de 

exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a OSC poderá solicitar autorização 

para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 

trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a 

área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do 

plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o 

caso de restituição integral dos recursos. 

 

8. RESPONSABILIDADES E SANÇÕES 

 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e 

com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública 

poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as 

seguintes sanções:  

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera 
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de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 

dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 

ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 

ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.  

As sanções estabelecidas são de competência exclusiva de Ministro 

de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 

aplicação da penalidade.  

Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação 

da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração 

relacionada à execução da parceria.  

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 

voltado à apuração da infração.  
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ANEXO A – Modelo exigido pela instrução 02/2016 do TCE. 

 

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 
COLABORAÇÃO/FOMENTO 

 

ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: 
EXERCÍCIO: 
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 
 

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 

Termo de Colaboração/Fomento nº    

Aditamento nº    

Aditamento nº    

 
 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
 

DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE (2) 

VALORES PREVISTOS 
(R$) DATA DO REPASSE 

NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE 

CRÉDITO 
VALORES REPASSADOS (R$) 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

     

   
 

 

     

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR 
 

 

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
 

 

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES 
PÚBLICOS 

 
 

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
 

 

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)   

 
 

 

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
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(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
 

 

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da           (nome da entidade)           vem indicar, na forma abaixo 
detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
 
 

 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

 
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 
 

CATEGORIA OU 
FINALIDADE DA 

DESPESA (8) 
 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)  

(H) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)  

(I) 

 
TOTAL DE 
DESPESAS 

PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)  

(J= H + I) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos 
humanos (5)    

 
 

Recursos 
humanos (6)    

 
 

Medicamentos    
 

 

Material médico e 
hospitalar (*)    

 
 

Gêneros 
alimentícios    

 
 

Outros materiais 
de consumo    

 
 

Serviços médicos 
(*)    

 
 

Outros serviços de 
terceiros    

 
 

Locação de 
imóveis    

 
 

Locações diversas    
 

 

Utilidades públicas 
(7)    

 
 

Combustível    
 

 

Bens e materiais 
permanentes    

 
 

Obras    
 

 

Despesas 
financeiras e 
bancárias 

   
 

 

Outras despesas    
 

 

TOTAL    
 

 

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como 
DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 
aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos 
ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 
respectivas contas de receitas e despesas. 
 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 
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DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO   

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)  

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]  

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO   

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)  

 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 
Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins 
indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
 
 
 
Local e data: 
 
 
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO B 

  

RELAÇÃO DOS GASTOS  
 
 
ÓRGÃO CONCESSOR:  

TIPO DE CONCESSÃO:  

N.º DO AJUSTE:   

OBJETO:  

EXERCÍCIO:  

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO e CEP:  

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:  

VALOR TOTAL RECEBIDO: 

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: 

ORIGEM DOS RECURSOS:   

 

DATA DE 

EMISSÃO 

ESPECIFICAÇÃO DO 
DOCUMENTO 

(N.º DA NF/HOLERITH) 
CREDOR 

NATUREZA DA 
DESPESA 

RESUMIDAMENTE (DE 
ACORDO COM PLANO 

DE TRABALHO) 

VALOR (R$) 
DATA DO 

PAGAMENTO 

      

      

      

      

Total   

Obs: listar as notas fiscais em data cronológica da emissão e por tipo de gasto de acordo com o programa de trabalho 
apresentando os subtotais. Ao final apresentar o total geral dos gastos. 

 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$ 

   

   

   

TOTAL DAS DESPESAS  
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO  

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR  
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE  

 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a 
despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, 
conforme programa de trabalho aprovado. 
 
LOCAL E DATA 
 
RESPONSÁVEL (nome, CPF, cargo e assinatura) 
 


