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1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Este manual tem a intenção de auxiliar a organizar a apresentação e
orientação dos documentos necessários a prestação de contas, bem como destacar
pontos importantes das legislações e documentos que regulamentam o
recebimento de recursos com fundos do SEITEC, podendo não contemplar todos as
situações que envolvem o processo de prestação de contas.
Portanto, é obrigatória a leitura dos documentos abaixo elencados e suas
respectivas alterações:
-

Lei nº 13.336, de 08 de março de 2005;
Decreto nº 1.309, de 13 de dezembro de 2012;
Resolução TC nº 16, de 21 de dezembro de 1994;
Instrução Normativa TC nº 14, de 13 de junho de 2012.
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

ENTES DA FEDERAÇÃO
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
** Importante: O não cumprimento das exigências descritas na legislação
relacionada e neste manual de prestação de contas, acarretará na rejeição da
prestação de contas, e devolução ao remetente para as alterações necessárias.

1.1 – Objetivo da Prestação de Contas:
Conforme prevê a o Decreto 1.309/2012, artigo 101 e a Instrução Normativa
nº 14/2012 do Tribunal de Contas de SC – TCE, é obrigação do analista de
prestação de contas identificar, dentre outros aspectos, e se for o caso, os
seguintes critérios:
I – a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas;
II – a observância, na aplicação dos recursos, dos princípios da legalidade,
legitimidade, economicidade, impessoalidade e das normas regulamentares
editadas pelo concedente;
III – o cumprimento do plano de trabalho;
IV – a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da
composição da prestação de contas;
V – execução total ou parcial do objeto;
VI - aplicação total ou parcial da contrapartida;
VII – eventual perda financeira em razão não aplicação dos recursos no
mercado financeiro para manter o poder aquisitivo da moeda;
VIII - devolução, à concedente, de eventual saldo de recursos não aplicados
no objeto do repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações
financeiras.
§ 1º O concedente deverá concluir pela regularidade, regularidade com
ressalva ou irregularidade da prestação de contas, por meio de parecer técnico
fundamentado.
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§ 2º O prazo para análise das prestações de contas parciais e final será de 60
(sessenta) dias, contados da data de entrega das contas na forma prevista pelos
arts. 97 e 98, conforme o caso. (Dec. 2.028 de 18 de fevereiro de 2014)
§ 3º O prazo previsto no § 2º deste artigo fica suspenso para o cumprimento
de solicitações ou esclarecimentos requeridos pelo responsável pela análise das
contas, até o limite de 30 (trinta) dias. (Dec. 2.028 de 18 de fevereiro de 2014)
§ 4º Constatada a irregularidade na prestação de contas parcial ou final,
todas as eventuais prestações de contas deverão ser objeto de análise conjunta
para ressarcimento ao erário. (Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 5º Quando o responsável pelo parecer de que trata o § 1º deste artigo
concluir pela irregularidade na aplicação dos recursos, deverá identificar os
responsáveis e quantificar o dano, indicando as parcelas eventualmente recolhidas.
(Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 6º Na hipótese prevista no § 5º deste artigo, a concedente dará ciência aos
responsáveis sobre as irregularidades constatadas, notificando-os para que
apresentem defesa, adotem medidas saneadoras, ou restituam os recursos
transferidos no prazo de 15 (quinze) dias, segundo critérios estabelecidos no art.
103 deste Decreto. (Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 7º Quando o parecer técnico concluir pela regularidade ou irregularidade
das prestações de contas, nesta última hipótese, após a adoção das providências
previstas no § 6º deste artigo, os autos deverão ser encaminhados ao responsável
pelo controle interno da concedente para elaboração de parecer e, posteriormente
a autoridade administrativa competente para pronunciamento. (Incluído pelo
Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 8º Nas hipóteses em que não houver o recolhimento do débito, ou o
saneamento da irregularidade, a autoridade administrativa deverá determinar o
lançamento contábil do valor do dano à responsabilidade da pessoa de que lhe deu
causa, incluir o nome do responsável no cadastro de inadimplentes do SIGEF.
(Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 9º Após as providências previstas no § 8º deste artigo, os autos serão
encaminhados ao TCE, exceto quando o valor do dano, atualizado monetariamente,
for inferior ao limite fixado pelo TCE para encaminhamento de tomada de contas
especial, hipótese em que os autos deverão ser encaminhados para adoção das
medidas judiciais cabíveis. (Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 10. No caso de o somatório dos diversos débitos perante um mesmo
responsável alcançar o valor fixado pelo TCE para encaminhamento de tomada de
contas especial, a autoridade administrativa deverá apensar os autos e encaminhálos ao TCE. (Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
§ 11. A autoridade administrativa poderá determinar, no pronunciamento a
que se refere o § 7º deste artigo, o arquivamento dos autos quando:
I – os valores dos danos atribuídos ao mesmo responsável, atualizados
monetariamente, forem iguais ou inferiores ao valor adotado para dispensa do
ajuizamento de ação de cobrança de dívida ativa;
II – houver o recolhimento do débito; ou
III – a autoridade administrativa competente concluir pela regularidade da
prestação de contas. (Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
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1.2 – Prazo para apresentação da Prestação de Contas:
O contratado deverá apresentar a prestação de contas parcial e final no
prazo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do contrato. (Alterado
pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014).
( Art. 100 Dec.Nº 1.309/2012)

Os proponentes, que deixarem de prestar contas no prazo estabelecido, ficam
sujeitos a tomada de contas, pelo Controle Interno da SOL e pelo Tribunal de
Contas, com vistas a comprovar a sua boa e regular aplicação.
(Art. 54 Res TC nº 16/1994)

1.3 – Identificação das parcelas:
A identificação do recebimento dos recursos no extrato bancário é
demonstrada através do crédito “Ordem Bancária”, isto é, aparecendo dois ou
mais, mesmo sendo em um único dia, entende-se que são duas ou mais parcelas,
ou seja, deverão ser feitas duas ou mais prestações de contas individualizadas.

1.4 – Liberação das parcelas:
Nos casos de previsão de três ou mais parcelas, a liberação da terceira
parcela ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas
parcial referente à primeira parcela e assim sucessivamente
(Art. 80 Dec. N° 1.309/2012).

1.5 – Responsabilidade da aplicação:
Os recursos serão aplicados diretamente pela Pessoa Física responsável, pela
entidade beneficiada ou convenente (Art. 53, Resolução TC 16/94).

1.6 – Movimentação financeira:
Todos os recursos serão depositados em conta bancária única e específica do
contrato, incluindo a contrapartida, quando financeira, bem como outras receitas
oriundas da execução do projeto, como bilheteria. Excetuam-se as receitas
relativas a outras parcerias. Compete ao contratado atender às normas
estabelecidas pela instituição financeira para ativação da conta corrente.
Todos os pagamentos deverão ser realizados, obrigatoriamente, por meio
de transferência eletrônica, salvo as exceções abaixo:
I – cartão de viagem (Travel Money), no caso de recursos concedidos a
atletas para pagamento de despesas no exterior, hipótese em que as despesas com
operação de câmbio não ficam sujeitas à vedação prevista no inciso VII
do caput do art. 62 deste Decreto; e
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II – transação eletrônica para pagamento de despesas com encargos
tributários, contribuições sociais, e as despesas previstas no art. 108 deste
Decreto. (Alterado pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
Após a realização de cada pagamento, o contratado deverá incluir no SIGEF,
no mínimo, as seguintes informações:
I – descrição da despesa detalhando os bens adquiridos, os serviços
prestados e as obras executadas;
II – nome, CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador do serviço;
III – número da operação bancária;
IV – número da licitação, se houver;
V – dados do contrato a que se refere o pagamento, se houver; e
VI – dados das notas fiscais ou outros comprovantes de despesa.
Quando o objeto compreender despesas no exterior, é obrigatória a
apresentação de planilha complementar as Prestações de Contas Parciais e Final,
contendo relatório contábil com todas as despesas e sua devida conversão para o
Real Brasileiro (R$).
Os eventuais saldos dos recursos cambiados serão convertidos para o Real
Brasileiro, utilizando a taxa de câmbio da data da compra, para então serem
devolvidos à conta específica do projeto.
Os cartões TravelMoney serão cancelados ao final da execução do objeto e
devolvidos à instituição bancária para rescisão do contrato e encerramento da
conta.
(Art. 84 – 86, Dec. 1.309/2012)

1.7 – Aplicação Financeira dos Recursos:
Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados em Fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal.
Os rendimentos da aplicação financeira não serão considerados como
contrapartida e deverão ser devolvidos ou aplicados no objeto do contrato, estando
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.
(Art. 87, Dec. 1.309/2012)

1.8 – Não prestação de Contas
Constatada a ausência da prestação de contas será instaurado processo de
Tomada de Contas Especial, na forma da legislação própria.
Será considerado como não prestadas as contas, entre outras situações
possíveis, quando:
- Não apresentadas no prazo regular;
- Com documentação incompleta; e
- A documentação apresentada não oferecer condições à comprovação da boa
e regular aplicação dos dinheiros públicos.
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1.9 – Papéis termossensíveis:
Quando os documentos comprobatórios forem impressos em papel
termossensível ou outros materiais que se apagam com o tempo, será obrigatória a
apresentação de cópia aposta ao documento original.

1.10 – Cópia dos documentos:
É dever dos proponentes guardar cópia dos documentos de prestação de
contas por um prazo de cinco anos, para responderem possíveis solicitações da
Contratante ou Órgãos Controladores Estaduais.

2 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
Os documentos deverão ser apresentados na ordem em que estão listados
abaixo.
Todos os documentos fiscais deverão ser colados em folha A4, nunca ultrapassando
suas dimensões. Os documentos que não estiverem nessas condições serão
integralmente devolvidos ao proponente para que sane a irregularidade.
Nos casos em que o proponente for entidade privada sem fins lucrativos ou
pessoa física, a prestação de contas será feita com os documentos comprobatórios
originais em primeira via.
Após cada Nota Fiscal, colocar na seqüência também os respectivos
comprovantes de pagamento, guias e comprovantes de pagamento de tributos /
impostos, orçamentos, contratos, fotos, relatórios e demais documentos
relacionados à Nota Fiscal, quando aplicável.

2.1 – Ofício ao Secretário:
Recomenda-se que o processo de Prestação de Contas Parcial inicie com um
ofício endereçado ao Secretário, conforme ANEXO I.

2.2 – Declaração:
Declaração firmada pelo Presidente da organização de direito privado, por
pessoa física, ou pelo ordenador da despesa de ente da federação, atestando que
os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, conforme anexo 2.

2.3 – Justificativas e observações:
Caso o contratado julgue necessário apresentar alguma justificativa ou
alguma observação de caráter geral, deverá apresentá-la tanto na Prestação de
contas do SIGEF, como na prestação de contas física, através de documento
datado e assinado pelo proponente ou seu representante legal.
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Caso a justificativa e / ou observação seja referente a um dispêndio
específico, anexar o documento logo após o comprovante da respectiva despesa.

2.4 – Balancete SIGEF:
Apresentar balancete de prestação de contas emitido por meio do sistema
SIGEF, assinado pelo representante legal e pelo contador do contratado,
juntamente com carimbo indicando o nº de inscrição do CRC do contador.

2.5 – Extratos bancários:
Apresentar extrato da Conta Corrente e da Aplicação Financeira, com a
movimentação completa do período, desde a abertura até seu encerramento.

2.6 – Extrato Travel Money (Atletas):
Em caso de despesas internacionais, realizadas por atletas, através do cartão
Travel Money, deverá ser apresentado o extrato do cartão contendo todas as
movimentações.

2.7 – Balancete Despesas fora da Conta do Projeto:
Quando houver movimentação de recursos de diárias fora da conta do
projeto, como em casos de despesas realizadas no exterior através de cartão VISA
Travel Money, apresentar Balancete assinado pelo contador responsável, contendo
o valor retirado da conta do projeto, a descrição das despesas e a devolução do
saldo para a conta do projeto.
Caso as despesas tenham sido realizadas em moeda diferente do Real, o
balancete deverá ser apresentado na moeda original e convertido em Real.

2.8 – Balancete de Outras Receitas
Caso haja a previsão de recebimento de outras receitas por parte de
apoiadores, patrocinadores ou similares, apresentar balancete assinado pelo
contador responsável, contendo os valores recebidos e onde foram aplicados,
caracterizando que todo o recurso foi utilizado na execução do projeto.

2.9 – Comprovante das despesas realizadas:
- Para efeitos legais e de registros contábeis, o comprovante regular de
despesa pública deve ser o documento que, por imposição de leis e regulamentos,
é destinado ao credor.
- Na aquisição de bens, ou qualquer operação sujeita a tributo, o
comprovante hábil deve ser a nota fiscal e, salvo exceções cabíveis, em primeira
via.
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- A comprovação fiscal de serviços prestados por pessoa física (brasileira ou
estrangeira), deverá ser através de notas fiscais avulsas retiradas junto ao
município onde ocorreu a realização do serviço. Vale lembrar que será necessário
comprovar o recolhimento do tributo correspondente.
- A comprovação fiscal de serviços prestados por pessoa Jurídica de direito
privado, deverá ser através de nota fiscal avulsa ou nota fiscal de prestação de
serviço própria.
- A nota fiscal, para fins de comprovação da despesa do contrato, deverá
obedecer aos requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação
tributária e ser emitida dentro do período de vigência do contrato;
- Admite-se a apresentação de recibo apenas no caso de prestação de
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na
forma da legislação tributária, o qual deverá conter, no mínimo, descrição precisa e
específica dos serviços prestados, nome, endereço, número do documento de
identidade e do CPF do emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso e
discriminação das deduções efetuadas, quando for o caso;
- O documento comprobatório da despesa deverá conter a expressão
“contrato”, seguido do nº do instrumento e da declaração do responsável
certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado;
- Os comprovantes de despesas deverão apresentar-se preenchidos com
clareza e sem rasuras que possam comprometer a sua credibilidade, indicando no
mínimo as seguintes informações:
* a data de emissão, o nome e o endereço do proponente;
* A discriminação precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo,
modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação;
* Os valores, unitário e total, das mercadorias e serviços e o valor total da
operação.
- No caso de apresentação de comprovantes emitidos em outro idioma,
apresentar tradução assinada por profissional habilitado.
Constituem-se comprovantes hábeis:
• Certificado de bacharel em letras;
• Certificado de curso de língua estrangeira específico para tradução;
e
• Certificado de curso de língua estrangeira comprovando proficiência,
desde que emitido por entidade reconhecida pelo MEC.
- As notas fiscais relativas a combustíveis, lubrificantes e consertos de
veículos conterão ainda, a identificação do número da placa e a quilometragem
registrada no hodômetro, adotando-se procedimento análogo nas despesas em que
seja possível aplicar controle semelhante.
Os elementos elencados abaixo, do item 2.9 até 2.29 deverão ser
apresentados em anexo ao respectivo comprovante de despesa.
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2.10 – Comprovantes de Transferências:
Cópia dos comprovantes das transferências realizadas, de acordo com o item
1.6 deste Manual.

2.11 – Encargos Tributários:
Anexar os comprovantes de pagamento de encargos tributários incidentes
sobre cada etapa executada das obras e dos serviços, quando houver.

2.12 – Orçamentos:
Será necessária a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos para
qualquer despesa realizada.
Os orçamentos devem ser originais, em papel timbrado com a identificação
da empresa, com carimbo e CNPJ da empresa, contendo telefone de contato, data
da pesquisa, detalhamento do bem ou serviço, incluindo quantidade, valor unitário
e valor total, estar assinados pelo representante legal. Em caso de orçamento de
pessoa física, apresentar também cópia da identidade do fornecedor.
Os orçamentos deverão ser emitidos por fornecedores dos quais suas
atividades principais ou secundárias coincidam com os produtos ou serviços
orçados.
Quando os orçamentos forem encaminhados via correio eletrônico, solicitar
aos fornecedores que digitalizem os orçamentos e, quando da entrega dos
documentos à SDR, apresentar cópia do corpo do e-mail e do orçamento.

2.13 – Documentos da Licitação (ENTES DA FEDERAÇÃO):
Em caso de prestação de contas cujo proponente seja ente da Federação,
anexar os seguintes documentos:
- Cópia da proposta de preço vencedora;
- Cópia das atas da comissão de licitação;
- Cópia dos termos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas
e das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade.

2.14 – Notas de Empenho (ENTES DA FEDERAÇÃO):
Em caso de prestação de contas cujo proponente seja ente da Federação,
além dos documentos acima elencados, deverá apresentar cópia das notas de
emprenho de pagamento.

2.15 – Contratos de Prestação de Serviços:
Em casos de proponente de direito privado, fica obrigatória a apresentação
de contrato de prestação de serviços para os serviços de locação de imóvel,
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contratação de estagiário e contratação de bolsista para despesas de qualquer
valor elencados e para serviços com valor total igual ou superior a R$ 3.000,00
(três mil reais).
Todos os contratos de prestação de serviços apresentados deverão estar com
reconhecimento das assinaturas em cartório.

2.16 – Comprovante de Regularidade do Prestador de Serviços:
Em caso de aquisição de bens ou serviços com valor total acima de R$ 4.000,00
(por fornecedor) apresentar comprovantes de que os fornecedores atendem a:
- regularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos;
- regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela SEF;
- regularidade perante os órgãos e as entidades estaduais;

2.17 – Demonstrativo de Horas Técnicas:
Apresentar demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente
realizadas nos serviços de assessoria e assistência, de consultoria, de capacitação e
promoção de seminários e congêneres, indicando o profissional, sua qualificação, a
data, o número de horas trabalhadas e o valor.

2.18 – ART ou RRT (OBRAS):
Apresentar ART ou RRT de execução e de fiscalização e laudo técnico de cada
medição, assinado pelo engenheiro responsável, em caso de obras.

2.19 – Fotografia dos bens permanentes e obras:
Em caso de aquisição de bens permanentes e / ou da execução de obras,
estes deverão ser comprovados através de registros fotográficos em que fique
evidente a quantidade e modelo dos bens adquiridos. Em caso de obras deverá
ficar configurado o antes e o depois de cada etapa da obra, desde seu início até
sua conclusão.
Entende-se por bens permanentes os bens móveis que, em razão de seu
uso corrente, não perdem sua identidade física ou têm uma durabilidade superior a
2 anos. Exemplo, móveis em geral, computadores, veículos, instrumentos
musicais, dentre outros.
Considera-se obra qualquer construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação de bem imóvel.
Nas fotografias deverão ficar evidentes as etiquetas, adesivos ou placas de
identificação, onde deverá constar, no mínimo, o número do contrato e a menção
da participação do Estado, por meio do respectivo Fundo da SOL.

2.20 – Palestras ou Similares:
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Em caso de despesas relacionadas com a eventos com palestras ou similares,
apresentar relação em constem no mínimo os itens a seguir:
- Nome dos participantes;
- CPF dos participantes;
- Assinatura dos participantes;
- Nome do palestrante;
- Tema abordado;
- Carga horária;
- Local e data.

2.21 – Relatório de Abastecimento de Combustível:
Em caso de despesas com abastecimento de combustível, apresentar
relatório contendo no mínimo as seguintes informações de cada abastecimento:
- Placa do veículo;
- numeração do hodômetro;
- data;
- quantidade;
- valor unitário;
- valor total.
Estas informações deverão ser organizadas em ordem cronológica e devem
estar de acordo com as informações extraídas do documento fiscal.

2.22 – Despesas com Transporte:
No caso de contratação de veículos para transporte terrestre de pessoas,
junto à nota fiscal deverá ser anexada a listagem dos passageiros, detalhamento
do trajeto, menção de datas e identificação do carro e do motorista, fornecida pelo
prestador de serviços.
No caso de transporte aéreo, apresentar os bilhetes de embarque.

2.23 – Despesas com hospedagem:
No caso de despesas de hospedagem, apresentar listagem contendo os
nomes dos hóspedes, data de entrada e de saída fornecida pela empresa.

2.24 – Comprovante de Qualificação Profissional:
No caso de contratação de serviços técnicos regulamentados por conselho de
classe (Engenheiros, contadores, administradores, etc...), deverá ser apresentado,
por pessoa física, o comprovante de qualificação profissional.

2.25 – Cadastur:
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Os proponentes que realizarem despesas com agências de turismo,
hospedagem, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques
temáticos e acampamentos turísticos devem estar cientes de que as empresas
contratadas devem possuir cadastro no Cadastur. O cadastro é obrigatório de
acordo com os artigos 21 e 22 da Lei nº 11.771, de 17 de janeiro de 2008.

2.26 – Comprovação parcial do projeto:
Apresentar comprovação material da realização parcial do projeto, por meio
de folder, cartaz do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, fotografia
de eventos e restaurações, entre outros.

2.27 – Despesas com Publicidade:
Os comprovantes de despesa com publicidade serão acompanhados dos
seguintes documentos, conforme dispõe a instrução normativa do Tribunal de
Contas TC 14/2012:
- memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa à criação
ou produção;
- cópia da autorização de divulgação e/ ou do contrato de publicidade;
- exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita;
- cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora
indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade
radiofônica ou televisiva; e
- cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo
da procedência dos valores cobrados.

2.28 – Publicidade do contrato:
Comprovante de que foi disponibilizado ao público o extrato do contrato,
contendo o objeto, a finalidade, os valores, as datas de liberação e o detalhamento
da aplicação dos recursos.
No caso de órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos, o
extrato deverá ser exibido em sua sede e no local da execução do objeto
(comprovar através de fotografia), bem como no sítio oficial, na internet, se hover
(comprovar através do link do sítio).
A obrigação de disponibilizar o extrato no sítio oficial na internet poderá ser
atendida com a inserção de link que possibilite acesso direto ao Portal
SCtransferências.
Esta exigência não se aplica ao proponente pessoa física.

2.29 – Comprovante de recolhimento de saldo de recursos:
Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.
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3 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:
A Prestação de Contas Final consistirá na apresentação dos documentos e
informações
abaixo
listados,
em
processo
individualizado,
protocolado
separadamente da Prestação de Contas Parcial:

3.1 – Cumprimento do objeto:
Apresentar relatório de cumprimento do objeto e da finalidade do contrato;

3.2 – Relação dos bens adquiridos:
Apresentar relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se
houver, e indicação de sua localização;

3.3 – Serviços Prestados:
Apresentar planilha com a relação dos serviços prestados, se houver;

3.4 – Treinamento:
Em caso de realização de treinamento, capacitação ou similar, apresentar a
relação dos treinados ou capacitados, se houver;

3.5 – Doação de bens permanentes:
Apresentar relação com nome, número do CPF, endereço e telefone dos
beneficiados, em caso de doação;

3.6 – Devolução dos bens remanescentes:
Apresentar comprovante de devolução dos bens remanescentes, conforme
previsto no termo de contrato.
Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais
permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos do contrato,
necessários à execução do objeto, mas que a este não se incorporam.
Os bens remanescentes poderão ser doados ao contratado, quando
necessários para assegurar a continuidade do programa ou da ação
governamental, observado o disposto na legislação vigente.
Caso os bens remanescentes não sejam necessários à continuidade do
programa ou da ação governamental, o contratado deverá entregá-los ao
contratante após a rescisão ou extinção do contrato ou no prazo de apresentação
da prestação de contas final.
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Em caso de extinção ou de qualquer forma de suspensão das atividades da
entidade sem fins lucrativos, os bens remanescentes deverão ser devolvidos ao
contratante.

3.7 – Comprovação da realização do projeto:
Comprovação material da realização final do projeto, por meio de fôlder,
cartaz do evento, exemplar de publicação impresso, CD, DVD, fotografia de
eventos e restaurações, entre outros.

3.8 – Obra de natureza intelectual ou artística:
Cópia de obra de natureza intelectual ou artística em formato digital nos
casos previstos em instrução normativa da SOL.

3.9 – Demonstrativo de resultados:
Demonstrativo de resultados assinado por contabilista habilitado contendo
todas as despesas e receitas envolvidas na execução do objeto, nos casos em que
houver cobrança de ingresso ou recebimento de recursos de outros parceiros;

3.10 – Termo de recebimento provisório (Ente da Federação):
Apresentar cópia do termo de recebimento provisório ou definitivo a que se
refere o art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei federal nº 8.666, de 1993, em
caso de ente da Federação:

3.11 – Certificado de propriedade veículo:
Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de
veículo automotor:

3.12 – Certidões no Cadastro Específico do INSS - CEI (OBRAS):
Certidões no Cadastro Específico do INSS (CEI) no caso de obras, na forma
da legislação vigente;

3.13 – Correta aplicação dos recursos (Entidade Privada):
Manifestação do Conselho Fiscal da entidade privada sem fins lucrativos,
quando houver, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto do contrato e
quanto ao atendimento da finalidade pactuada.

3.14 – Correta aplicação dos recursos (Ente da Federação):
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Manifestação do controle interno do contratado quanto à regular aplicação
dos recursos no objeto do contrato, em caso de ente da Federação.

3.15 – Questionário sobre o cumprimento do contrato:
Resposta ao questionário elaborado pelo contratante sobre o cumprimento da
finalidade do contrato, enviada por meio do Portal Sctransferências (SIGEF).

3.16 – Recolhimento do saldo de recursos:
Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

3.17 – Divulgação do apoio do Goverono de SC:
Comprovante de divulgação do apoio institucional do Governo do Estado de
Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Turismo Cultura e Esporte –
FUNTURISMO – FUNCULTURAL – FUNDESPORTE, o qual deverá constar no material
promocional do projeto ou em qualquer outro artigo que permita a exposição dos
logos e do nome dos fundos ao público.

3.18 – Outros documentos:
Outros documentos que entender necessários para comprovação da correta e
regular aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de contrato.
Art 98. Parágrafo único. Os documentos previstos nos incisos I, II, III e
V do caput deste artigo deverão ser emitidos por meio do SIGEF e assinados pelo
contratado. (Incluído pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
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4 – OUTROS PROCEDIMENTOS:
4.1 – Contratação de bolsista:
A contratação de serviços de bolsistas deverá ser através de convênio
firmado entre o Proponente e a Instituição de Ensino, sendo necessário junto à
prestação de contas via original do contrato e recibo.

4.2 – Contratação de grupos artísticos (Bandas, Grupos teatrais,
Cia. De Dança, etc...)
Á emissão das notas fiscais referente à serviços prestados por grupos
artísticos (bandas, grupos teatrais, cia. de dança, etc...), deverão atender aos
critérios a seguir:
- Grupos artísticos sem empresa constituída: emissão de nota avulsa
individual de cada integrante envolvido no serviço prestado;
- Grupos artísticos com empresa constituída: emissão de nota avulsa da
empresa ou emissão de bloco de notas próprio;
- Não será aceito emissão de notas por terceiros (agências de eventos,
produtoras, outros grupos artísticos que não prestaram o serviço, etc..);
- As notas deverão estar acompanhadas das guias de recolhimento dos
tributos correspondentes e seus respectivos comprovantes de pagamento.

4.2 – Documentos fiscais de outros países:
Os documentos fiscais oriundos de outros paises deverão ser apresentados
em 1ª via e anexo uma cópia integral traduzida para o português por profissional
habilitado.

4.3 – Emissão de Nota Fiscal avulsa:
A comprovação fiscal de serviços prestados por pessoa física (brasileira ou
estrangeira), deverá ser através de notas fiscais avulsas retiradas junto ao
município onde ocorreu a realização do serviço. Vale lembrar que será necessário
comprovar o recolhimento do tributo correspondente.
4.3.1. Emissão de nota fiscal avulsa para estrangeiros no Brasil
Deverá ser solicitado CPF provisório na Receita Federal e então, emissão da
Nota Fiscal Avulsa junto à Prefeitura Municipal.
Obs: Nos serviços de arbitragem, a Nota Fiscal será necessária, juntamente com a
Súmula original, visto que o pagamento do imposto é fundamental. Assim, mesmo
em finais de semana, antes da efetiva prestação de serviço ou no primeiro dia útil
seguinte, a nota deverá ser solicitada. Salientamos que recibos não serão aceitos,
com exceção de pagamento a bolsistas, premiação e entidades sem fins lucrativos.
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Rua Eduardo Gonçalves D’ Ávila, 303 – Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP 88.034-496
Fone (48) 3665-7458 – e-mail: pcontas@sol.sc.gov.br

- 21 -

4.4 – Preenchimento de documentos fiscais:
Os dados dos documentos fiscais deverão ser totalmente preenchidos, sem
rasuras ou duplo preenchimento, e especificados. Exemplo: tipo/ modelo,
quantidade, valor unitário.

4.5 – Contratação de serviços e aquisição de material de outro
Estado:
O projeto incentivado deverá utilizar preferencialmente recursos humanos,
materiais, técnicos e naturais disponíveis no Estado de Santa Catarina (Art. 5º,
Dec. N° 1.309/12).

4.6 – Aquisição de equipamentos e material permanente:
Para Pessoas Físicas e para Entidades sem fins, quando o projeto
compreender aquisição de equipamentos e materiais permanentes será obrigatória
a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes na data da extinção
do acordo ou ajuste, conforme a Lei Complementar n° 381, de 7 de maio de 2007.
A compra é permitida, desde que esteja prevista a doação dos bens, que se
mostre mais vantajosa que a locação e que seja imprescindível à execução do
projeto.
Obs: Para ambos os casos, juntamente com os documentos já mencionados,
apresentar fotos dos materiais permanentes e equipamentos na Prestação de
Contas.

4.7 – Divulgação:
Na divulgação dos projetos financiados pelo sistema SEITEC deverá constar
obrigatoriamente o apoio institucional do Governo do Estado de Santa Catarina,
através da Secretaria de Estado de Turismo Cultura e Esporte – FUNTURISMO –
FUNCULTURAL – FUNDESPORTE (Art. 15, Lei 13.336/05). Para o cumprimento
deste item o Proponente deverá incluir os Logos do governo no material
promocional.
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5 – CONTA BANCÁRIA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS:
5.1 – Modalidades autorizadas:
Reforçando o conteúdo já exposto no item 1.5 deste manual, os recursos
serão depositados em conta bancária única e específica do contrato e compete ao
contratado atender às normas estabelecidas pela instituição financeira para
ativação da conta corrente.
Todos os pagamentos deverão ser realizados, preferencialmente, por meio de
transferência eletrônica, observadas as exceções abaixo:
I – cartão de viagem (Travel Money), no caso de recursos concedidos a atletas
para pagamento de despesas no exterior, hipótese em que as despesas com
operação de câmbio não ficam sujeitas à vedação prevista no inciso VII
do caput do art. 62 deste Decreto; e
II – transação eletrônica para pagamento de despesas com encargos tributários,
contribuições sociais, e as despesas previstas no art. 108 deste Decreto. (Alterado
pelo Decreto 2.134, de 8 de abril de 2014.
Após a realização de cada pagamento, o contratado deverá incluir no SIGEF,
no mínimo, as seguintes informações:
I – descrição da despesa detalhando os bens adquiridos, os serviços prestados e as
obras executadas;
II – nome, CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador do serviço;
III – número da operação bancária;
IV – número da licitação, se houver;
V – dados do contrato a que se refere o pagamento, se houver; e
VI – dados das notas fiscais ou outros comprovantes de despesa.
Quando o objeto compreender despesas no exterior, é obrigatória a
apresentação de planilha complementar as Prestações de Contas Parciais e Final,
contendo relatório contábil com todas as despesas e sua devida conversão para o
Real Brasileiro (R$).
Os eventuais saldos dos recursos cambiados serão convertidos para o Real
Brasileiro para então serem devolvidos à conta específica do projeto.
Os cartões TravelMoney serão cancelados ao final da execução do objeto e
devolvidos à instituição bancária para rescisão do contrato e encerramento da
conta.
(Art. 84 – 86, Dec. 1.309/2012)

5.2 – Movimentação financeira:
A movimentação financeira deverá ser efetuada na conta bancária específica
do projeto. Caso haja depósito de fundos em outra conta, estes deverão ser
transferidos para a conta específica, mediante uma declaração de transferência.
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Nesse caso, a declaração deverá necessariamente ser anexada na prestação de
contas.

5.3 – Taxas e multas:
É vedada a realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros;

5.4 – Aplicações financeiras:
Os recursos repassados enquanto não empregados para sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro pelo proponente. O rendimento
de aplicação poderá ser utilizado com despesas de acordo com o plano de trabalho.
Caso contrário, será devolvido ao Fundo.
Aplicar em Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal.

6 – CONTRAPARTIDA:
6.1 – Proponente de direito público:
A porcentagem obrigatória do Projeto destinada à Contrapartida Financeira
ou de Bens e Serviços está definida pela Secretaria da Fazenda e tem como critério
o IDH da municipalidade, conforme DECRETO 127, de 30 de março de 2011.

6.2 – Proponente de direito privado ou Pessoa Física:
Todos os Proponentes de direito privado e Pessoas Física estão sujeitos à
apresentação de Contrapartidas através de recursos financeiros e de bens e
serviços economicamente mensuráveis, observadas as seguintes condições:
I – quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta
bancária única específica do contrato, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso; e
II – quando prestada por meio de bens e serviços, deverá indicar a forma de
aferição do valor correspondente, comprovado por meio de orçamentos ou
composição de custos.

6.3 – Detalhamento de contrapartida:
Deverá ser detalhada no Plano de Trabalho informando-se todos os
elementos de despesa.

6.4 – Contrapartida financeira:
As contrapartidas de recursos financeiros ficarão sujeitas às normas
expedidas pela Secretaria Estadual da Fazenda – SEF e pelo Tribunal de Contas.
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Rua Eduardo Gonçalves D’ Ávila, 303 – Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP 88.034-496
Fone (48) 3665-7458 – e-mail: pcontas@sol.sc.gov.br

- 24 -

O recurso referente à Contrapartida Financeira deverá ser depositado na
conta específica do Projeto logo após o recebimento do Repasse, e comprovada no
mesmo processo de Prestação de Contas.
Quando o proponente for associação ou consórcio de município, a
contrapartida poderá seer aportada integralmente em conta bancária única e
específica do contrato e na última parcela do repasse pelo contratante, ouvido
previamente o contratante e autorizado pelo Comitê Gestor, na forma do art. 15 do
Dec. 1.309/12.

6.5 – Contrapartida de bens e serviços:
Produtos ou serviços utilizados no projeto, fornecidos pelo proponente, os
bens e serviços devem ser quantificados em reais, de acordo com preço de
mercado. Deve ser comprovado com declarações, recibos, contratos e material
gráfico.
Também deverá ser comprovado que os recursos ou bens referentes à
contrapartida proposta estão devidamente assegurados.

6.6 – Outras Informações de Contrapartida:
- A contrapartida deverá ser calculada sobre o valor total do contrato;
- Após a celebração do Contrato, não poderá ser alterada a modalidade da
contrapartida;
- A Contrapartida financeira deverá ser aportada proporcionalmente às
parcelas a serem repassadas pelo contratante, ou integralmente na última parcela
nos casos de proponente associação ou consórcio de município.
- Em caso de atraso no repasse dos recursos pelo contratante, o contratado
poderá aportar antecipadamente o valor da contrapartida para a execução do
objeto.
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7 – VEDAÇÕES – SUJEITO À DEVOLUÇÃO:
7.1 – Cobrança de ingessos / outras receitas:
É vedada a realização de eventos que cobrem ingressos ou que recebam
qualquer outro tipo de receita, salvo quando forem revertidas ao projeto, aplicadas
em finalidade pública previamente definida ou creditadas ao respectivo Fundo,
hipóteses que deverão estar especificadas no contrato de apoio financeiro.

7.2 – Acesso restrito ao público:
É vedada a realização de recepção e festas que sejam de acesso restrito ao
público.

7.3 – Alimentação:
É vedada realização de gastos com alimentação.
Excetua-se desta vedação os casos de deslocamento em viagens, quando
poderão ser concedidas diárias ou em substituição às diárias, quando o proponente
comprovar ser mais vantajoso o pagamento conjunto de alimentação,
hospedagem e deslocamento urbano;

7.4 – Aquisição de bens permanentes:
É vedada a aquisição de bens permanentes, salvo quando se mostrar mais
vantajosa que a locação e for imprescindível à execução do projeto;

7.5 – Manutenção:
É vedado o pagamento de despesas com manutenção da contratada
(proponente);
Consideram-se despesas com manutenção da contratada as de natureza
contínua realizadas pela contratada e que não tenham relação direta com projetos
aprovados no âmbito do SEITEC.
No entanto, será permitida a contratação em caráter temporário, desde que
seja exclusiva para a execução do projeto, na forma da Lei Federal nº 8.745, de 9
de dezembro de 1993.

7.6 – Produção de bens e serviços:
É vedada a produção de bens e serviços em que o proponente não for o
detentor dos direitos de exploração comercial de marca, patente industrial,
processo de produção, produto ou obra intelectual ou artística original.
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7.7 – Pagamento de Royalty:
É vedado o pagamento exclusivo de Royalty;
Entende-se com Royalty o pagamento para explorar a produção ou
comercialização de um produto, processo de produção ou marca ao detentor de sua
patente ou licença.

7.8 - Coquetéis e Serviços de bufê ou similar:
É vedada a realização de gastos com alimentação, exceto para eventos
gastronômicos e de enogastronomia, e nos casos de deslocamentos em viagens,
quando poderão ser concedidas diárias na forma do art. 108 deste Decreto ou em
substituição a estas, quando o proponente comprovar ser mais vantajoso o
pagamento conjunto de alimentação, hospedagem e deslocamento urbano; (1.877
de 29 de novembro de 2013).
Art. 46, Inciso III – Dec. 1.309/12

7.9 – Divulgação de Eventos:
É vedada a aprovação de projeto cujo objeto se refira à divulgação de
eventos.

7.10 – Projetos de cunho religioso:
É vedado o apoio financeiro a projetos de Cunho Religioso, exceto a
realização de eventos ou de infraestrutura relacionada ao turismo religioso, bem
como aqueles reconhecidos e registrados como Patrimônio Cultural de Natureza
Imaterial.

7.11 – Alteração do Objeto do Contrato:
É vedada a alteração do objeto do contrato;
Não constitui alteração do objeto a ampliação ou redução dos quantitativos
previstos no plano de trabalho desde que não prejudique a funcionalidade do
objeto e seja autorizada pelo contratante mediante análise prévia no setor
técnico.

7.12 – Despesas com Administração:
É vedada a realização de despesas a título
similar, exceto no caso de prestação de serviços
proponente pessoa física do FUNCULTURAL, no
cento) do valor repassado, limitado ao teto de
reais).

de administração, de gerência ou
relativos à gestão de projeto pelo
percentual de até 5% (cinco por
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

Art. 62, Inciso II e Art. 65, Inciso II – Dec. 1.309/12
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7.13 – Pagamento a servidor do proponente, da SOL ou das
SDR’s:
É vedado o pagamento de gratificações, serviços de consultoria, de
assistência técnica e congêneres a servidor ou empregado que pertençam aos
quadros de pessoal do contratante, do contratado e do interveniente, inclusive,
com recursos de contrapartida, dos resultantes da venda de ingressos e dos
recebidos de outros parceiros.

7.14 – Despesas fora do Plano de Trabalho:
É vedada a utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de
trabalho, ainda que em caráter de emergência. Qualquer alteração no plano de
trabalho deverá ser previamente autorizada pelo setor técnico, desde que não
prejudique a funcionalidade do objeto do contrato.

7.15 – Despesas fora da vigência do contrato:
É vedada a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência
do contrato;

7.16 – Pagamento fora da vigência do contrato:
É vedado o pagamento a fornecedor em data posterior à vigência do
instrumento, salvo se expressamente autorizado pela contratante e desde que o
fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência contratual.

7.17 – Tarifas bancárias:
É vedada a realização de despesas com tarifas bancárias, multas, juros,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo.

7.18 – Pagamento de pessoal de Entes da Federação:
É vedado o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista
do contratado, quando o contratado for ente da federação.

7.19 – Distribuição de ingressos pagos:
É vedada a distribuição de ingressos pagos, exceto quando for realizada à
pessoas jurídicas de direito público ou à entidades privadas sem fins lucrativos,
desde que prevista em cláusula específica do contrato de apoio financeiro e seja
destinada a uma finalidade pública.

SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Rua Eduardo Gonçalves D’ Ávila, 303 – Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP 88.034-496
Fone (48) 3665-7458 – e-mail: pcontas@sol.sc.gov.br

- 28 -

7.20 – Comercialização de produtos:
É vedada a comercialização de produtos resultantes da execução do projeto,
admitida a cobrança de ingressos nas hipóteses previstas no inciso I do art. 46 do
Decreto 1.309/13.

7.21 – Repasse de recursos:
É proibido o repasse dos recursos recebidos para outras entidades de direito
público ou privado.

7.22 – Auto-remuneração:
É vedada a aquisição de bens ou serviços fornecidos pelo próprio proponente,
seu cônjuge e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo
grau, inclusive nos casos em que fizerem parte do quadro societário da empresa a
ser contratada, bem como qualquer forma de obtenção de vantagem advinda da
aplicação dos recursos recebidos.
Esta vedação também se aplica a todos os dirigentes da entidade
proponente;
Excetuam-se desta vedação os casos listados a seguir:
- nos casos previstos em editais;
- nos casos de prestação de serviços relativos à gestão de projeto pelo
proponente pessoa física do FUNCULTURAL no percentual de até 5% (cinco
por cento) do valor a ser repassado pelo contratante, limitado ao teto de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
- nos casos de serviços técnicos de notória especialização, enumerados no
art. 13 da Lei federal nº 8.666, de 1993 e para a contratação de profissional de
qualquer setor artístico, desde que reconhecido pela crítica especializada ou pela
opinião pública e limitado ao desempenho de duas funções.
Considera-se gestão de projeto as ações relacionadas à elaboração do
projeto, coordenação geral, produção executiva e prestação de contas.
Considera-se notória especialização o profissional cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho seja essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
A auto-remuneração não poderá ser cumulativa, ou seja, o proponente
não poderá receber por mais de uma atividade exercida no projeto, exceto no caso
previsto no Art. 65, inciso III do Decreto 1.309/12, onde poderá receber por no
máximo duas funções.

7.23 – Aquisição de bens ou serviços de fornecedores com
pendências:
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É vedado ao contratado adquirir bens ou serviços de fornecedores que não
comprovem as exigências a seguir quando o valor da despesa for superior a R$
4.000,00:
- regularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente
recebidos;
- regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela SEF;
- regularidade perante os órgãos e as entidades estaduais.

7.24 – Promoção Pessoal de Autoridades:
É vedada ao proponente a utilização de nomes, símbolos ou imagens que
possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos
nos contratos com a SOL, em conformidade com os princípios elencados no art. 37
da Constituição Estadual.
Considera-se promoção pessoal, dentre outras, a utilização de faixas, painéis,
cartazes, folders, outdoors ou outras formas de divulgação onde constem nomes ou
imagens de autoridades ou servidores públicos.
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8 – TRIBUTOS E IMPOSTOS:
As prestações de conta dos fundos administrados pelo SEITEC, apresentadas
pelos proponentes, são passíveis de auditoria realizada por órgãos controladores
(Secretaria da Receita Federal, Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda,
Auditores Internos e Externos). Assim, a utilização das verbas repassadas deve
estar inserida no contexto do cumprimento rigoroso da legislação em vigor,
específicas para cada caso:
-

Lei Federal nº 10.833/03;
Lei Complementar Federal nº 116/03;
Leis Complementares nº 128/08;
Leis Complementares nº 123/06;
Decreto Federal nº 3.000/99;
Instrução Normativa SRF nº 119/09;
Instrução Normativa SRF nº 459/04;
Instrução Normativa RFB nº 971/09;
Instrução Normativa RFB nº 791/07;

Os textos completos das legislações acima citadas podem ser encontrados
nos sites www.mpas.gov.br e www.receita.fazenda.gov.br. No site da Secretaria da
Fazenda, www.sef.sc.gov.br, também há apostilas de orientações a respeito.
Orientação: 1)no menu a esquerda clicar em serviços > finanças pública >
contabilidade > notas técnicas > 2010 > nota técnica nr 07-2010 (retenção do
INSS); 2) no menu a esquerda clicar em serviços > finanças pública >
contabilidade > manuais técnico > retenção do ISS;
Abaixo quadro resumo para melhor compreensão nos casos em que há
retenção dos impostos a serem recolhidos pelos proponentes:
Proponente

Prestador do Serviço

Incidência de Retenção e
Recolhimento de Impostos

Pessoa Física

Pessoa Física

Não há retenção e
recolhimento

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Não há retenção e
recolhimento

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Sim, há retenção de INSS
(11% até o valor do teto
máximo de recolhimento e
IRRF (Tabela Progressiva);

Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica

Sim, há retenção de INSS e
IRRF/PIS/COFINS/CSLL;
Obs: devendo seguir a
legislação em vigor
específica para cada caso.
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ndo em cláusula específica em contrato de prestação de serviço, isentando o
tomador do serviço (proponente) da responsabilidade das retenções dos impostos,
não terá validade jurídica, pois trata de Lei Federal e por isso o proponente deverá
seguir as regras vigentes de retenção e recolhimento dos impostos.
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9 – LEGISLAÇÃO:
-

Lei nº 13.336, de 08 de março de 2005;
Decreto nº 1.309, de 13 de dezembro de 2012;
Resolução TC nº 16, de 21 de dezembro de 1994;
Instrução Normativa TC nº 14, de 13 de junho de 2012.
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

ENTES DA FEDERAÇÃO
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

10 – INFORMAÇÕES:
E-mail: pcontas@sol.sc.gov.br
Telefone:

(48) 3665-7458

11 – LEMBRETES:
- Sugerimos ao proponente que possua uma cópia integral do processo de
Prestação de Contas.
- Para pedidos de prorrogação de aplicação dos recursos, o proponente deve entrar
em contato com a gerência do fundo correspondente.
- Para pedidos de prorrogação para entrega de documentos, o proponente deve
entrar em contato com o Gabinete.
- Alterações do Plano de Trabalho só serão aceitas se aprovadas pelo Comitê
Gestor. Os pedidos devem ser encaminhados para a gerência do fundo
correspondente.
- É de extrema importância que o proponente informe, na Prestação de Contas,
endereço, telefone e e-mail atualizados.
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12 – ENTENDA OS TRÂMITES INTERNOS DA SEPCO:
Sempre que o proponente (aqui se entende por pessoa física, entidade
privada ou entidade pública) recebe um repasse financeiro através de convênio
com a SOL, é obrigação do mesmo prestar contas do recurso utilizado. Seguindo os
passos deste manual, o proponente estará apto a prestar contas de forma
adequada.
Quando o proponente entrega a Prestação de Contas, ela é posta em uma fila
de espera interna para ser analisada. Os processos mais antigos têm preferência de
análise. Casos de pedidos de urgência serão analisados pela Gerência do respectivo
fundo.
Assim que o processo é analisado, o analista responsável verifica se há
irregularidades a serem sanadas. Em caso positivo, serão emitidas uma Análise
Prévia (AP) e uma diligência no sistema SIGEF. Essa AP conterá os dados do
processo e as irregularidades encontradas. Para sanar estas pendências, o
proponente terá um prazo, que é estipulado na própria AP. Ainda, para tirar
dúvidas sobre a mesma, o proponente pode encontrar no rodapé da página o email
do Setor de Prestação de Contas. É necessário informar o nome do proponente e o
número da AP.
Assim que o proponente responder a AP e re-enviar a Prestação de Contas no
SIGEF com as devidas justificativas, os documentos serão re-analisados.
Permanecendo alguma irregularidade, será enviado um Ofício (OF), o qual funciona
nos mesmos moldes da AP. Será enviado um OF ou mais, caso seja necessário,
para que todas as irregularidades sejam sanadas.
Quando não houver mais nenhuma pendência, o processo receberá baixa no
sistema. Existem 3 tipos de baixa: 1) baixa regular, quando nenhuma
irregularidade foi encontrada; 2) baixa regular com ressalva, quando as
irregularidades encontradas foram sanadas; e 3) baixa irregular, quando não há
possibilidade de regularizar as pendências encontradas. Na segunda hipótese de
baixa, as ressalvas apontadas não poderão ser aceitas em futuras Prestação de
Contas. Na primeira e na segunda hipóteses de baixa, o proponente ficará com a
CND regular. Na hipótese de baixa irregular, o processo será encaminhado para o
Controle interno e posteriormente para o Gabinete do Secretário para manifestação
e providências. Em qualquer um dos 3 casos de baixa, o proponente receberá um
Ofício oficializando a baixa.
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13 – ANEXOS:
13.1 - Anexo 1 – Modelo de Ofício ao Secretário:
Cabeçalho com dados completos do Proponente
Oficio nº 000/00
Cidade, dia/mês/ano.

Senhor Secretário,

Segue Prestação de Contas Parcial referente ao projeto TR
000/000, no valor de R$ 0,00 referente à realização...
Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a
disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.
Respeitosamente,

_________________________
Proponente/Presidente

Ao Senhor
Filipe Freitas Melo
Secretário de Turismo, Cultura e Esporte
Florianópolis – SC
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13.2 - Anexo 2 – Modelo de Declaração de Correta Utilização dos
Recursos:

DECLARAÇÃO
Declaro, para fins de compor a presente prestação de contas,
que
os
recursos
recebidos
por
esta
entidade,
através
do
FUNCULTURAL/FUNTURISMO/FUNDESPORTE para o projeto tal no valor de
R$ 0,00 foram rigorosamente utilizados para os fins concedidos, e que os
serviços e/ou materiais descritos nestes documentos foram executados
e/ou recebidos, atendendo ao plano de trabalho.
Para maior clareza, firmo a presente.

Cidade, dia/mês/ano.

____________________________________
CPF 000.000.000-00
Presidente/Proponente
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