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APRESENTAÇÃO 

 

Este manual apresenta os critérios para a realização da Prestação de 
Contas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA 
Recife, no que se refere a execução de projetos aprovados e 
classificados, conforme diretrizes dispostas na Lei N°13.019/2014 - 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC e 
editais vigentes. Nos termos desta Lei que regula o repasse de 
verbas públicas para o atendimento a crianças e adolescentes do 
município do Recife através da execução das ações dos projetos; o 
manual busca o alinhamento de informações entre o 
FMCA/COMDICA e as Organizações da Sociedade Civil 
contempladas, além de estabelecer transparência a todo o processo 
de monitoramento e avaliação. 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

SUMÁRIO 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PEDAGÓGICAS  

 

CAPÍTULO 1 Do financiamento e Execução do Projeto ...................................................................... 09 

1.1 Do Financiamento ............................................................................................................................... 09 

CAPÍTULO 2 Da Competência das Organizações da Sociedade Civil ................................................ 09 

2.1 Acatamento das cláusulas do Edital e Termo de Colaboração ....................................................... 09 

2.2 Execução das Ações a partir do Plano de Trabalho Pedagógico .................................................... 11 

2.3 Requerimentos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ................................................ 11 

2.4 Aplicabilidade dos Instrumentais de Monitoramento ..................................................................... 11 

CAPÍTULO 3 Do Monitoramento Pedagógico do COMDICA ............................................................ 13 

3.1 Atribuições da Equipe Técnica Sociopedagógica ............................................................................. 13 

3.2 Atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação ............................................................... 14 

3.3 Atribuições do(a) Gestor(a) da Parceria ........................................................................................... 15 

CAPÍTULO 4 Das Recomendações Finais ............................................................................................. 15 

Referências Bibliográficas da Prestação de Contas Pedagógicas ......................................................... 16 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS  

 

CAPÍTULO 5 Do Panorama Geral ......................................................................................................... 17 

5.1 Principais Datas .................................................................................................................................. 17 

5.2 Distribuição de Valores ...................................................................................................................... 17 

5.3 Como será o pagamento ..................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 6 Da Prestação de Contas ................................................................................................... 19 

6.1 Prestação de Contas ........................................................................................................................... 19 

6.2 Documentos e Formulários ................................................................................................................ 19 

6.3 Das Despesas ....................................................................................................................................... 21 

6.4 Vedações .............................................................................................................................................. 21 

6.5 Checklist dos documentos .................................................................................................................. 22 

6.6 Outros critérios ................................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO 7 Cronograma ..................................................................................................................... 24 

ANEXOS 

ANEXOS 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Prestação de Contas Pedagógicas 
para Projetos Financiados pelo 
Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente do Recife 

 

Capítulo 1. Do Financiamento e 

Execução do Projeto 

 

1.1  Do Financiamento: 
 

O Conselho Municipal de Defesa e 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Recife – COMDICA, considerando a aprovação da 

Lei 13.019/2014, conhecida como Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 

MROSC, que estabeleceu um novo regime jurídico 

das parcerias entre a administração  pública e as 

Organizações da Sociedade Civil – OSC, estabelece 

através de novos instrumentos jurídicos critérios 

para apoio a projetos apoiados pelo Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente e assim, 

viabilizando novas relações entre o Poder Público e 

OSC’s em todo o País e sua implementação estimula 

a gestão pública democrática nas diferentes esferas 

de governo e valoriza  as organizações como 

parceiras na garantia e efetivação de direitos, 

qualificando políticas públicas, aproximando-as das 

pessoas e das realidades locais, possibilitando a 

solução de problemas sociais de forma criativa e 

inovadora. 

O MROSC passou a vigorar em 01/01/2017 para os 

municípios brasileiros e, neste mesmo ano, o FMCA 

Recife lança seu primeiro Edital de Seleção de 

Projetos Oriundos de Entidades da Organização da 

Sociedade Civil para firmar Parcerias com o 

Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Recife/ 

COMDICA, através de Co-Financiamento do FMCA, 

para organizações da sociedade civil previamente 

registradas no COMDICA Recife.Considerando o 

orçamento previsto para essa finalidade no 

presente exercício, conforme calendário anual, a 

partir da publicação de Editais para seleção e apoio 

financeiro, com intuito de fortalecer a Política 

Municipal de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente. 

Assim, o COMDICA nos termos da Lei Municipal de 

nº 15.604/1992, alterada pelas Leis de nº 

16.558/2000 e nº 17.884/2013, da Lei Municipal de 

nº 15.820/1993 e das Resoluções COMDICA de nº 

001/2016 e de nº 004/2017; que dispõe sobre 

diretrizes para a captação e aplicação de recursos, 

apresentação, análise e aprovação de projetos e 

celebração de instrumentos jurídicos com recursos 

do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.  

Capítulo 2. Da Competência das 

Organizações da Sociedade Civil: 

Aprovadas e Classificadas 

2.1 Acatamento das cláusulas do Edital 

e Termo de Colaboração: 

a) Apresentar Projeto e Plano de Trabalho em 

consonância com os objetivos e diretrizes dos 

Editais;  

b) Estar em pleno funcionamento e possuir 

experiência comprovada na execução do 

objeto do Projeto ao qual concorre ao 
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cofinanciamento do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente; 

c) Estar com suas instalações físicas em 

condições de habitabilidade, higiene, 

salubridade e segurança, conforme o art. 91, 

§1º, “a)” do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

d) Assinar apenas 01 (um) Termo de Colaboração 

de cofinanciamento pelo FMCA – Recife 2019, 

para apenas 01 (um) Eixo de Atuação e, (01) 

um só projeto; 

e) Participar das Oficinas Preparatórias nas áreas 

pedagógica e financeira; 

f) Adaptar no seu respectivo plano de trabalho 

nos campos pedagógicos e financeiros as 

determinações que por ventura tenham sido 

determinadas no processo de avaliação 

externa antes da assinatura do Termo de 

Colaboração; 

g) Apresentar todas as certidões exigidas pelo 

Edital vigente, dentro de seu prazo de validade; 

h) Estar em plena compatibilidade no seu Plano 

de Trabalho com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, legislações correlatas e 

critérios definidos em cada eixo; 

i) Ter capacidade técnica e operacional 

comprovada para o desenvolvimento do objeto 

da parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas; 

j) Solicitar obrigatoriamente autorização ao 

COMDICA sobre quaisquer alterações no plano 

de trabalho;[ver item 2.3 letras (a) e (b)] 

k) Encaminhar as peças/artes de divulgação dos 

planos básicos de divulgação do apoio do 

FMCA/COMDICA depois de construídas e em 

todas as fases do projeto para o e-mail 

comdica@recife.pe.gov.br em atenção ao setor 

– Assessoria de Comunicação para verificação 

do posicionamento da logomarca do COMDICA 

Recife. O descumprimento da aplicação da 

marca podem acarretar: (notificação, 

advertência e suspensão temporária da parcela 

do termo de colaboração); 

l) Encaminhar requerimento/ofício, em casos de 

substituição de profissionais, anexando a cópia 

do currículo do novo profissionalque irá compor 

a equipe do projeto; 

m) Desenvolver as suas atividades nos dias, locais 

e horários especificados no plano de trabalho, 

saídas para passeios ou outras atividades 

externas devem ser comunicadas 

previamente ao COMDICA através de e-mail 

fornecido pela equipe técnica sociopedagógica; 

n) Entregar no COMDICA Recife os relatórios 

pedagógicos conforme cronograma disposto no 

Termo de Colaboração e encaminharpara o e-

mail oficial do COMDICA Recife. 

o) Realizar todo o seu atendimento cumprindo o 

período de vigência do Edital; 
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2.2 Execução das Ações a partir do 

Plano de Trabalho Pedagógico: 

a)O cronograma de execução do Plano de Trabalho, 

reflete o planejamento para o alcance dos objetivos 

propostos. As ações devem corresponder as etapas 

previstas no cronograma, possibilitando assim, a 

identificação de cada fase,propiciando uma gestão 

eficaz do projeto. 

b) Os objetivos geral e específicos do projeto não 

podem ser modificados e, as ações desenvolvidas a 

partir destes não podem ser alteradas ou 

modificadas sem que haja solicitação de autorização 

prévia ao COMDICA, demandada mediante 

ofício/requerimento em atenção à Presidência do 

COMDICA. 

c) O quantitativo de crianças, adolescentes e famílias 

beneficiados deve corresponder a meta de 

atendimento predefinida para cada respectivo eixo e, 

de acordo com o Edital vigente. 

d) As Organizações da Sociedade Civil, devem 

enviar seus relatórios pedagógicos conforme 

cronograma estabelecido no Termo de Colaboração, 

anexando, os instrumentais comprobatórios da 

respectiva execução. 

2.3 Requerimentos ao Fundo Municipal 

da Criança e do Adolescente: 

a)Requerimentos ao FMCA devem ser realizados 

mediante os canais de comunicação oficiais do 

COMDICA, e-mail institucional e/ou ofício em 

atenção à Presidência. 

b) O COMDICA Recife, encaminhará retorno à 

solicitação num prazo de até 10 (dez) dias, após 

apreciação da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação e Gestor(a) da parceria. 

2.4 Aplicabilidade dos Instrumentais de 

Monitoramento: 

a) Relatórios Pedagógicos – São instrumentos para 

acompanhamento e monitoramento periódico das 

ações realizadas através da sistematização das 

atividades realizadas conforme cronograma de 

execução aprovado no Plano de Trabalho; 

encaminhados em período bimensal ou trimestral 

para o órgão financiador, conforme prazo de vigência 

do Termo de Colaboração em vigor.O COMDICA 

disponibilizará modelo de relatório para os eixos 

financiados e, estes devem ser entregues em papel 

timbrado da organização da sociedade civil. 

b) Fichas de Inscrição-  São as fichas de admissão 

dos beneficiários na organização da sociedade civil, 

precisamente do projeto financiado. Cada instituição 

poderá adotar seu modelo próprio, todavia é de 

caráter OBRIGATÓRIO o envio das cópias das 

fichas de inscrição dos beneficiários diretos do 

projeto, em (anexo) APENAS ao 1º Relatório 

Pedagógico.O COMDICA disponibilizará modelo de 

relatório para os eixos financiados e,estes devem ser 

entregues em papel timbrado da organização da 

sociedade civil. 

c) Relatório de Impacto – O relatório de impacto é o 

balanço final das ações realizadas durante todo o 

período de vigência do projeto.O COMDICA 

disponibilizará modelo de relatório específico para 

cada eixo de atendimento financiado e, estes devem 

ser entregues em papel timbrado da organização da 

sociedade civil. 
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d) Relação Nominal do Público Beneficiário–A 

relação nominal consiste em importante instrumento 

de identificação do perfil do público beneficiário, a 

mesma deve ser apresentada ao COMDICA Recife 

em dois momentos: em (anexo) ao 1º Relatório 

Pedagógico e em (anexo) ao Relatório de Impacto 

ou conforme indicado no cronograma de execução 

do Projeto. A relação deverá registrar o nome 

completo do inscrito, sem abreviaturas, digitadas e 

contendo registro de 01 (um) documento de 

identificação disponível, podendo ser: certidão de 

nascimento ou cadastro de pessoa física – CPF.O 

COMDICA disponibilizará modelo de relação 

nominalespecífica para cada meta/eixo de projeto 

financiado e, estes devem ser entregues com papel 

timbrado da organização da sociedade civil. 

e) Atas de Frequência -As atas de frequência, 

consistem no registro da participação do público 

atendido pelo projeto, a saber, crianças e/ou 

adolescentes. São estas:  atas de frequência nas 

oficinas, atividades regulares e passeios.O 

COMDICA disponibilizará modelo específico para 

uso das organizações da sociedade civil e, estes 

devem ser entregues com papel timbrado da 

organização da sociedade civil. 

f) Ata de Participação das Famílias-  Este 

instrumental é válido para o registro de atividades 

realizadas com as famílias do público direto atendido 

pelo projeto, tais como: ata de participação das 

famílias em reuniões, palestras, oficinas e passeios. 

Esta Ata deverá conter ao lado do campo de 

assinatura dos responsáveis/pais o nome da criança 

e/ou adolescente, (em ordem alfabética), com as 

respectivas idades. Em casos de impossibilidade da 

assinatura do responsável pela criança e/ou 

adolescente, por razões adversas a sua vontade, o 

técnico responsável pela atividade, sinalizará a 

presença do participante na ATAjustificando em 

campo específico o motivo do não 

registro/assinatura.O COMDICA disponibilizará 

modelo específico para uso das organizações da 

sociedade civil e, estes devem ser entregues com 

papel timbrado da organização da sociedade civil. 

g) Ata de Participação em Atividades Externas -  

As atas de atividades externas, seguem as 

orientações mencionadas para as atas de frequência 

(ver letra (e) deste item) do público atendido pelo 

projeto; o diferencial é que nesta ATA, deverá conter 

o nome completo do beneficiário e no campo lateral 

a instituição coletará as assinaturas das crianças e 

adolescentes.O técnico responsável pela atividade, 

sinalizará a presença do participante na ATA 

justificando em campo específico o motivo do não 

registro/assinatura. O COMDICA disponibilizará 

modelo específico para uso das organizações da 

sociedade civil e, estes devem ser entregues com 

papel timbrado da organização da sociedade civil. 

h) Protocolos –Este instrumental deverá ser 

utilizado como documento de comprovação das 

articulações e encaminhamentos realizados junto a: 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos / Escolas 

/ Visitas Domiciliares as Famílias – quando estas 

ações constarem como atividade proposta no plano 

de trabalho. Todos os protocolos das articulações e 

encaminhamentos da fase específica do projeto 

deverão ser enviados em anexo aos relatórios 

pedagógicos, além de serem informados no 

conteúdo do relatório.O COMDICA disponibilizará 
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modelo específico para uso das organizações da 

sociedade civil e, estes devem ser entregues com 

papel timbrado da organização da sociedade civil. 

i) Fotos das atividades – Nos relatórios 

pedagógicos deverão ser enviadas 10 (dez) fotos 

impressas e via e-mail, relativas as atividades 

realizadas no período correspondente. As fotos 

devem ter a identificação da atividade com data e 

local. As organizações da sociedade civil, devem 

atentar para a não exposição do público atendido à 

situação vexatória ou que induzam a processos 

discriminatórios, alguns eixos específicos, sob 

nenhuma hipótese poderão fazer publicidade de 

fotos do público atendido. A utilização de imagens do 

público beneficiário, deve ser precedida de 

autorização dos pais, através de assinatura de termo 

de autorização para uso de imagem. 

j) Divulgação do Projeto – O edital do Fundo 

Municipal da Criança e Adolescente – no item 17 do 

Plano de Trabalho - Estratégias de Divulgação; 

possibilita e garante que as Organizações da 

Sociedade Civil – OSC possam divulgar seus 

respectivos projetos. Neste item, o COMDICA 

determina alguns critérios importantes quanto ao uso 

de sua MARCA. Conforme descrito no edital (anexo 

II) item 17. São consideradas formas de divulgação: 

(folder, cartaz, banner, camiseta, faixas) veículos de 

divulgação: (jornal, TV, rádios, internet, redes 

sociais, carro de som). 

 

 

Capítulo 3. Do Monitoramento 

Pedagógico do COMDICA Recife 

3.1 Atribuições da Equipe Técnica 

Sociopedagógica: 

a)Preparar e facilitar a Oficina Sociopedagógica, 

para orientação as OSC’s quanto as fases da 

vigência do projeto e prestação de contas 

pedagógicas; 

b)Distribuiros instrumentais/modelos para verificação 

da execução dos projetos para as OSC’s através de 

e-mail oficial do COMDICA: relatórios pedagógicos 

das atividades, atas de frequência atividades com o 

público direto, atas de atividades com as famílias do 

público direto, protocolos de visitas institucionais 

(SGD) e as famílias; 

c)Monitorar os projetos financiados pelo Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA: 

visitas as organizações da sociedade civil 

considerando os horários e datas das atividades 

apresentadas no cronograma do projeto – as visitas 

técnicas podem ocorrer a qualquer tempo do período 

de vigência do Edital; 

d)Elaborar relatórios técnicos bimensais para 

apreciação da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, a partir de dados coletados durante as 

visitas técnicas, considerando sobretudo o plano de 

trabalho da OSC aprovado pelo colegiado do 

COMDICA e os critérios do Edital vigente, para o 

eixo específico de cada OSC; 

e)Elaborar relatório técnico final dos projetos 

financiados,para apreciação da Comissão de 

Monitoramentoa partir de dados coletados durante as 

visitas técnicas, considerando sobretudo o plano de 
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trabalho da OSC aprovado pelo colegiado do 

COMDICA e os critérios do Edital vigente, para o 

eixo específico de cada OSC; 

f) Apontar nos pareceres técnicos à eficácia e 

efetividade das ações em execução, para fins de 

avaliação da comissão de monitoramento/avaliação 

e Gestor da Parceria, a saber: os resultados já 

alcançados e seus benefícios; os impactos sociais; o 

grau de satisfação do público-alvo; a possibilidade de 

sustentabilidade das ações após a conclusão do 

objeto pactuado;  

g) Protocolar o recebimento de relatórios 

pedagógicos e seus anexos, ofícios de requerimento 

e quaisquer outros documentos referentes ao projeto 

FMCA vigente; 

h)Orientar e atender os/as coordenadores/as dos 

projetos aprovados pelo Edital em vigência; 

 

3.2 Atribuições da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação: 

a)Analisar as atividades realizadas, do cumprimento 

das metas e do impacto do benefício social obtido 

em razão da execução do objeto até o período, com 

base nos indicadores estabelecidos e aprovados no 

plano de trabalho; 

b)Monitorar a utilização dos valores efetivamente 

transferidos pela administração pública; 

c)Analisar os documentos comprobatórios das 

despesas apresentados pela organização da 

sociedade civil na prestação de contas, quando não 

for comprovado o alcance das metas e resultados 

estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou 

de fomento; 

d)Analisar eventuais auditorias realizadas pelos 

controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como de suas conclusões e das 

medidas que tomaram em decorrência dessas 

auditorias; 

e)Fazer uso dos mecanismos de controle social de 

que trata a Lei 13.019/2014 previstos na legislação; 

f)Utilizar os relatórios das Equipes Técnicas do 

COMDICA, no monitoramento dos projetos e/ou na 

prestação de contas na verificação do cumprimento 

das metas previstas no Plano de Trabalho, em 

situações de não cumprimento a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, proporá o chamamento 

da entidade parceira, para sanar a irregularidade ou 

cumprir a obrigação necessária ao fiel andamento da 

parceria, estabelecendo para tanto um prazo de 15 

(quinze) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias; 

g)Encaminhar para o Pleno COMDICA os casos de 

ausência de justificativa ou sendo esta insatisfatória, 

o Pleno poderá deliberar sobre a interrupção da 

parceria, com a consequente interrupção do repasse 

dos recursos previstos, e instaurará procedimentos 

para apurar responsabilidades, prejuízos das 

sanções legais previstas para a hipótese; 

h)Acompanhar, opcionalmente ou por livre escolha 

os técnicos da equipe sociopedagógica durante as 

visitas técnicas de monitoramento dos projetos 

financiados;  
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3.3 Atribuições do/a Gestor (a) da 

Parceria: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

b) Informar ao seu superior hierárquico a existência 

de fatos que comprometam ou possam comprometer 

as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como 

as providências adotadas ou que serão adotadas 

para sanar os problemas detectados; 

c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da 

prestação de contas final, levando em consideração 

o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e 

avaliação de que trata o art. 59, do MROSC; 

d) Disponibilizar materiais e equipamentos 

tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação; 

Capítulo 4. Recomendações Finais 

Este presente manual é instrumento de 

orientação para as Organizações da Sociedade 

Civil e deverá ser socializado pela coordenação 

pedagógica para toda a equipe que irá executar 

o plano de trabalho (direta ou indiretamente). 

Recomenda-se que os setores pedagógico e 

financeiro, articulem a execução das ações com 

sinergia e olhando para o Edital vigente, pois, 

este será o documento de referência para o 

bom cumprimento das ações previstas para 

cada respectivo eixo. Ao final, disponibilizamos 

em ANEXO, todos os instrumentais a serem 

utilizados na execução desta parceria. 

Conforme disposto no Edital, a adesão a 

este implica na concordância expressa de todos 

os seus termos, respondendo a entidade por 

todas as informações prestadas durante o 

certame, bem como pela veracidade dos 

documentos apresentados, devendo ser 

responsabilizado nas esferas administrativas, 

civil e penal. 

 O COMDICA Recife, através do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente, almeja 

uma excelente execução dos projetos e 

disponibiliza suas equipes técnicas e seu 

colegiado para os esclarecimentos pedagógicos, 

que se fizerem necessários e que porventura 

não tenha sido aplicados neste manual 

pedagógico. 
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Referências Bibliográficas: 

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil -  

Lei  N°13.019/2014 

 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990; 

 

Resolução 004/2017 COMDICA publicada em 

03/08/2017 e suas alterações dadas pela resolução 

007/2018 de 03/03/2018 – Dispõe sobre:Diretrizes 

para a captação e aplicação de recursos, 

apresentação, análise e aprovação de projetos e 

celebração de instrumentos jurídicos com recursos 

do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 

FMCA. 

Resolução 001/2016 COMDICApublicada em 

09/01/2016 – Dispõe sobre: Registro de Entidades 

não Governamentais sem fins lucrativos que tenham 

por objetivo, a promoção e defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes, assim como a Inscrição, 

renovação e alterações de Programas 

Governamentais e Não Governamentais no âmbito 

do Munícipio do Recife e dá outras providências.   

Resolução 023/2019 COMDICA publicada em 

27/06/2019 – Dispõe sobre: EDITAL DE SELEÇÃO 

DE PROJETOS ORIUNDOS DE ENTIDADES DA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA 

FIRMAR PARCERIAS COM O CONSELHO 

MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

RECIFE-COMDICA, ATRAVÉS DE 

COFINANCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA e TERMO 

DE COLABORAÇÃO. 
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Prestação de Contas Financeiras 
para Projetos Financiados pelo 
Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente do Recife 

Capítulo 5. Do Panorama Geral: 

Total do Financiamento: R$ 1.800.000,00 

Projetos Financiados: 25 Entidades 

Contempladas 

Vigência: 08 Meses 

Início: 03/09/2019 

Término: 30/04/2020   

 

5.1  Principais Datas:  
Assinatura do Termo de Colaboração: 

03/09/2019 

(Horário: 9h às 12 / 14h às 17h) 

 

1ª PARCELA: Até o dia 10 de setembro de 2019. 

2ª PARCELA: Até o dia 10 de dezembro de 

2019. 

3ª PARCELA: Até o dia 30 de março de 2020. 

 

Obs: Utilizar o dinheiro a partir da data do 

crédito, ou seja, você só poderá emitir NOTA 

FISCAL, quando o recurso entrar na CONTA 

CORRENTE da INSTITUIÇÃO. 

Obs: Não será aceita NOTA FISCAL com DATA 

ANTERIOR a data do Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Distribuição de valores:  

05 Entidades de Acolhimento: R$ 105.882,40 

20 Entidades (Demais eixos): R$   63.529,40 
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5.3 Como será realizado o 

pagamento: 

Eixo 1 - acolhimento 2 - violência doméstica e 

sexual  3 - crianças e adolescentes em situação 

de rua  4 - atendimento sócio educativo. 

OBS: o repasse da 2ª e 3ª PARCELAS estão 

condicionadas ao relatório da Equipe Sócio 

Pedagógica e prestação de contas, juntamente 

com o relatório da Gestora da Parceria. 

Os empenhos só poderão se emitidos se a 

situação das entidades estiverem 

REGULARIZADAS, referente a IMPOSTOS junto 

com a Prefeitura do Recife. 

Caso a instituição estiver COM DÉBITO e a 

mesma REGULARIZAR, terá um prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a sua ativação regular no 

sistema. 

A conta bancária da instituição precisa ESTAR 

ZERADA (0,00) e ser EXCLUSIVA ao 

convênio/2019 até o término do mesmo. Não 

sendo permitidos outros tipos de depósito de 

qualquer natureza, bem como alteração na 

conta. 



 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A liberação dos recursos financeiros e os 

procedimentos para realização das despesas só 

poderão ter início após a assinatura do Termo de 

Colaboração ou Fomento, ocasião em que OSC 

apresentará a documentação da entidade 

atualizada conforme a norma vigente.Para a 

liberação do recurso previsto, a organização da 

sociedade civil deverá encaminhar o (s) extrato 

(s) de conta específica para movimentação dos 

recursos. A conta Bancária da Instituição 

precisa estar zerada (0,00) e ser exclusiva do 

termo vigente até o término do mesmo. Não 

sendo permitidos outros tipos de depósito de 

qualquer natureza, bem como alteração da 

conta. As parcelas dos recursos transferidos no 

âmbito da parceria serão liberadas em estrita 

conformidade com o respectivo cronograma de 

desembolso, exceto nos casos a seguir, nos 

quais ficarão retidas até o saneamento das 

impropriedades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. evidências de irregularidades na aplicação de 

parcela anteriormente recebida;  

b.desvio de finalidade na aplicação dos recursos 

ou o inadimplemento da organização em relação 

a obrigações estabelecidas no termo de 

colaboração ou de fomento;  

c. atrasos não justificados no cumprimento das 

etapas ou fases;  

d. quando a organização da sociedade civil 

deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pelo COMDICA 

até 30 (trinta) dias depois de notificada;  

e. quando houver práticas atentatórias aos 

princípios da Administração Pública nas 

contratações e demais atos praticados na 

execução do termo de fomento e colaboração;  

f. descumprimento de qualquer cláusula do 

termo de fomento ou do termo de colaboração;  

Nos casos do plano de trabalho e cronograma 

de desembolso preverem mais de 1 (uma) 

parcela de repasse de recursos, para recebimento 

de cada parcela a organização da sociedade civil 

deverá:  

a. ter preenchido os requisitos exigidos na Lei n. 

13.019/2014 para celebração da parceria;  

b. apresentar a prestação de contas da parcela 

anterior até 30 (trinta) dias anteriores ao 

recebimento do recurso;  

c. estar em situação regular com a execução do 

plano de trabalho.  
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Liberação de recursos e prazos seguirão o cronograma abaixo: 
 

 

Parcelas % DEMAIS EIXOS ACOLHIMENTO Data 

1ª Parcela 50% R$ 31.764,70 R$ 52.941,20 
Até o dia 10 de 

setembro de 2019. 

2ª Parcela 30% R$ 19.058,82 R$ 31.764,72 
Até o dia 10 de 

dezembro de 2019. 

3ª Parcela 20% R$ 12.705,88 R$ 21.176,48 
Até o dia 30 de 
março de 2020. 

TOTALIZANDO R$ 63.529,40 R$ 105.882,40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

Capítulo 6. Da Prestação de Contas:  

 

6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A prestação de contas deverá ser feita observando-

se as regras previstas na Lei n. 13.019/2014, além 

de prazos e normas de elaboração constantes do 

instrumento de parceria e do plano de trabalho 

devendo conter elementos que permitam ao gestor 

da parceria avaliar o andamento ou concluir que o 

seu objeto foi executado conforme pactuado, com a 

descrição pormenorizada das atividades realizadas e 

a comprovação do alcance das metas e dos 

resultados esperados, até o período de que trata a 

prestação de contas. 

As despesas serão comprovadas mediante 

encaminhamento pela organização da sociedade 

civil, à ao COMDICA, da prestação de contas 

composta de documentos originais fiscais ou 

equivalentes devidamente quitados e uma pasta com 

a cópia xerográfica da mesma. 

Um representante da entidade será responsável por 

carimbar cópia da prestação de conta com carimbo 

“Confere com o original” constando data, assinatura 

e matricula e após devolver a original à organização 

da sociedade civil. 

Os dados financeiros serão analisados com o intuito 

de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita 

e a despesa realizada, a sua conformidade e o 

cumprimento das normas pertinentes. A análise da 

prestação de contas deverá considerar a verdade 

real e os resultados alcançados observando as 

regras específicas de acordo com o montante de 

recursos públicos envolvidos, nos termos das 

disposições e procedimentos estabelecidos conforme 

previsto no plano de trabalho e no termo de 

colaboração ou de fomento. 

Desse modo, o gestor designado, após análise da 

prestação de contas, emitirá o parecer de acordo 

com o que for constatado podendo ser:  

a. regular, quando expressar, de forma clara e 

objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidos no plano de trabalho;  

b. regular com ressalva, quando evidenciarem 

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 

formal que não resulte em danos ao erário;  

c. irregulares, quando comprovada qualquer das 

seguintes circunstâncias:  

Omissão no dever de prestar contas;  

Assim, serão glosados valores relacionados a metas 

e resultados descumpridos sem justificativa 

suficiente.  

Constatada irregularidade ou omissão na prestação 

de contas, será concedido prazo para a organização 

da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a 

obrigação. Transcorrido o prazo para saneamento da 

irregularidade ou da omissão, não havendo o 

saneamento, a autoridade administrativa 

competente, sob pena de responsabilidade solidária, 

deve adotar as providências para apuração dos 

fatos, identificação dos responsáveis, quantificação 

do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da 

legislação vigente.  

Dessa forma o gestor encaminhará o parecer 

irregular juntamente com as prestações de contas 

para providências do Administrador Público.  

 

6.2 DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA 

 

A prestação de contas financeira relativa à execução 

do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á 

mediante a análise dos documentos previstos no 

plano de trabalho, além dos seguintes relatórios e 

documentos: 

I - O Relatório de Execução Financeirarelaciona 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 

vinculação com a execução do objeto, inclusive, 

indicando as receitas, as despesas e os rendimentos 

das aplicações financeiras, bem como o saldo da 

conta se houver.  

II - A Conta específica do termo de fomento e 

colaboração espelha a movimentação dos recursos 

financeiros vinculados ao termo de fomento e 

colaboração.  

a. A movimentação financeira deve ser demonstrada 

a partir do 1º crédito repassado até o último 
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pagamento da última despesa do período 

considerado para a prestação de contas.  

b. Os recursos financeiros provenientes da 

concedente serão depositados na conta específica 

do termo de fomento e colaboração, conforme 

especificado no termo de fomento e colaboração;  

c. O extrato deve espelhar todos os pagamentos 

constantes da Relação Pagamentos Efetuados.  

d. Os comprovantes de depósito/pagamento ao 

fornecedor/prestador de serviço, emitidos pelo banco 

conveniado para movimentação da conta específica, 

devem acompanhar o extrato da conta bancária, a 

fim de permitir identificar a conta corrente do 

beneficiário do pagamento.  

III - O Demonstrativo dos Rendimentos da Aplicação 

Financeira: é o extrato bancário dos investimentos 

realizados no fundo de aplicação financeira de curto 

prazo ou na caderneta de poupança.  

a. As aplicações financeiras devem ser 

demonstradas a partir do crédito repassado bancária 

até o final do período considerado para a prestação 

de contas.  

b. Os valores do Demonstrativo dos Rendimentos da 

Aplicação Financeira devem corresponder com a 

Aplicação Financeira lançada no Relatório 

Financeiro.  

V - A Conciliação Bancária compara o saldo do 

extrato bancário com o saldo contábil, considerando 

os débitos e créditos não lançados pelo banco e os 

débitos e créditos não contabilizados pelo 

convenente no período da prestação de contas.  

a.Os dados informados devem estar de acordo com 

os do extrato bancário da conta específica do termo 

de fomento e colaboração, na qual foram creditados 

recursos originados da parceria.  

VI - Com relação ao preenchimento da nota fiscal 

observar no cabeçalho o nome/razão social, 

endereço, CNPJ, data de emissão, data de saída e 

hora, natureza da operação; nos dados dos 

produtos/ descrição a quantidade, valor unitário, total 

de cada item, unidade, destaque de IPI, ICMS, 

ISSQN, se houver ou comprovante de isenção; Valor 

total da nota e validade da Nota.  

a. Nota com prazo de validade vencida não será 

aceita.  

b. Não será aceito nenhum tipo de rasura na nota 

fiscal, pois a mesma invalida o documento e poderá 

estar sujeito a devolução total do valor gasto. 

Excepcionalmente será aceita a Carta Corretiva, 

desde que a mesma não altere dados como 

fornecedor, cálculo de impostos, preço, quantidade, 

remetente e destinatário; ou Nota fiscal 

complementar, para complementação de dados 

ausentes na emissão da nota fiscal, como: valor 

unitário, quantidade, total, CNPJ, etc. 

c. Todas as notas devem constar o número do termo 

de fomento ou colaboração.  

VII - A Relação de Pagamentos Efetuados deverá 

ser enumerada, em sequência cronológica, 

relacionando às despesas realizadas na execução 

do termo de fomento e colaboração, pagas com os 

recursos da parceria, da contrapartida e dos 

resultados da aplicação financeira.  

VIII - Em caso de contratação de serviços gráficos de 

divulgação de projetos e/ ou eventos, anexar 

amostra da arte, devendo em esta constar o nome 

da Prefeitura Municipal de Itabira como apoio.  

IX - Para aquisição de materiais, bens e serviços 

será obrigatório a apresentação de no mínimo 3 

(três) orçamentos de fornecedores para cada 

despesa, sendo:  

a) O fornecedor de serviço deverá entregar ao 

consumidor orçamento prévio discriminando o valor 

da mão de obra, dos materiais e equipamentos a 

serem empregados, as condições de pagamento, 

bem como as datas de início e término dos serviços 

(Art. 40, do código do consumidor);  

b) salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá 

validade pelo prazo de 10 (dez) dias, contando de 

seu recebimento pelo consumidor (Art. 40, §1º, do 

Código do Consumidor);  

c) poderá ser feito orçamento e contrato com 

validade máxima de 3 (três) meses para 

fornecedores de acordo com a necessidade da 

entidade  

 

X - Será obrigatória a estipulação do destino a ser 

dado aos bens remanescentes da parceria.  

a) os bens remanescentes adquiridos com recursos 

transferidos poderão, a critério do administrador 
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público, ser doados quando, após a consecução do 

objeto, não forem necessários para assegurar a 

continuidade do objeto pactuado, observado o 

disposto no respectivo termo e na legislação vigente. 

 

6.3 DAS DESPESAS  

 

Poderão ser pagas, desde que previsto e 

especificado no termo, entre outras despesas, com 

recursos vinculados à parceria:  

I - Remuneração da equipe encarregada da 

execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 

próprio da organização da sociedade civil, durante a 

vigência da parceria, compreendendo as despesas 

com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 

verbas rescisórias e demais encargos sociais e 

trabalhistas;  

II - Custos indiretos necessários à execução do 

objeto;  

IV - Aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes essenciais à consecução do objeto e 

serviços de adequação de espaço físico, desde que 

necessários à instalação dos referidos equipamentos 

e materiais. 

V- Os rendimentos financeiros, estando sujeitos as 

mesmas condições de prestação de contas exigidas 

para os recursos transferidos 

VI- O Plano de trabalho poderá ser revisto para 

alteração de: valores, metas, e vigência da parceria, 

mediante formalização e justificativa a ser 

apresentada a comissão de monitoramento em no 

mínimo 30 dias de antecedência. 

VII- Nos pagamentos acima de R$ 200,00, só será 

permitido cheque nominal ao credor. O não 

cumprimento deste item acarretará na suspensão da 

parcela seguinte. Só será permitido um cheque de 

200,00 para pequenas despesas por prestação de 

contas. 

 

6.4 VEDAÇÕES  

 

Constitui motivo de inadimplência e até mesmo 

rescisão de termo de fomento e colaboração 

independentemente do instrumento de sua 

formalização, particularmente quando constadas as 

seguintes situações:  

I - Desviar da finalidade original, uma vez que é 

expressamente vedada a utilização de recursos 

transferidos em finalidade diversa da estabelecida no 

instrumento do termo de fomento/colaboração;  

III - Utilizar os recursos em desacordo com o Plano 

de Trabalho,  

IV - Alterar metas constantes do Plano de Trabalho, 

sem a anuência do Conselho;  

V - Adotar práticas atentatórias aos princípios 

fundamentais da Administração Pública, nas 

contratações e demais atos praticados, sob pena de 

suspensão das parcelas;  

VI - Efetuar pagamento de gratificação, consultoria, 

assistência técnica ou qualquer espécie de 

remuneração adicional a servidor pertencente aos 

quadros de órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, lotado ou em exercício em qualquer dos 

entes partícipes;  

VII - Realizar despesas com taxas bancárias, multas, 

juros ou correção monetária, inclusive referente a 

pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; 

VIII - Realizar pagamento antecipado a fornecedores 

de bens e serviços; 

IX - Transferir recursos da conta corrente específica 

do termo de fomento/colaboração para outras 

contas;  

X - Retirar recursos da conta corrente específica do 

termo de fomento/colaboração para outras 

finalidades com posterior ressarcimento;  

XI - Utilizar recursos (empréstimos) de outros termos 

de fomento/colaboração ou mesmo feitos com a 

própria entidade.  

XII - Firmar termo de fomento ou colaboração com 

mais de um órgão para o cumprimento do mesmo 

objeto, exceto quando se tratar de ações 

complementares, o que deve ser consignado no 

respectivo instrumento, delimitando-se as parcelas 

referentes de disponibilidade deste e as que devam 

ser executadas à conta de outro instrumento não 

sendo ações complementares, será motivo de 

rescisão unilateral no ato da constatação;  
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XIII - Ausência de aplicação financeira;  

XIV - Ausência de conta bancária específica;  

XV - Contratação de pessoa jurídica sem cotação de 

preços;  

XVI - Contratação de empresas fantasmas;  

XVII - Aquisição de bens ou serviços com preços 

acima do praticado no mercado;  

XVIII - Ausência de comprovante e/ou relatório de 

viagem;  

XIX - Diárias pagas após a viagem;  

XX - Diárias pagas a título de complementação 

salarial;  

XXI - Pagamentos a fornecedores sem anexar suas 

respectivas certidões negativas;  

XXII - Pagamentos a diversos fornecedores com uma 

única transferência;  

XXIII - Apresentar nota fiscal rasurada;  

XXIV - Comprovar despesas por meio de notas 

fiscais idôneas;  

XXV - Realizar despesas com o valor maior que o 

previsto no plano de trabalho;  

XXVI - Não comprovação das aplicações dos 

recursos referentes à contrapartida  

XXVII - Realizar despesas em data anterior ou 

posterior à vigência do termo de 

fomento/colaboração;  

XXVII - Deixar de apresentar a Prestação de Contas 

no prazo estipulado;  

XXVIII - Utilizar eventuais saldos decorrentes da 

execução do termo de fomento e colaboração e/ou 

oriundos de aplicações financeiras, após alcançados 

o objeto e/ou os objetivos pactuados, pois não serão 

permitidas a prorrogação e/ou a alteração do Plano 

de Trabalho com essa finalidade. 

 

 

6.5 CHECKLIST DOS DOCUMENTOS PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A prestação de contas será composta de:  

 

I-Ofício de encaminhamento da Prestação de 

Contas, assinado pelo presidente da organização da 

sociedade civil, dirigido ao responsável da Unidade 

Gestora, 

II -Relatório de Execução Financeira, evidenciando 

os recursos recebidos, os rendimentos auferidos da 

aplicação dos recursos e os saldos, assinada pelo 

seu representante legal e o contabilista responsável 

conforme modelo do Anexo I; 

III - Planilha de conciliação bancária conforme 

modelo Anexo II; 

IV - Demonstrativo de pagamentos na execução do 

objeto do termo de fomento e colaboração, se for o 

caso, conforme Anexo III 

V - Cópia do extrato bancário de conta corrente 

constando todas as movimentações ocorridas no 

mês.VI- Cópia da conta aplicação constando todas 

as movimentações do mês e rendimentos; 

VI-Cópias dos cheques - Xerox. 

VII - Cópia dos comprovantes de transferência e 

comprovantes de pagamentos bancários referentes a 

fornecedores e prestadores de serviços; 

VIII- Cópia das notas fiscais, emitida em nome da 

entidade convenente, identificando seu CNPJ, o 

número termo de fomento e colaboração a qual se 

refere (que pode ser em carimbo específico do 

número do termo ou descrito no corpo da NF pelo 

fornecedor) e constando carimbo de “Atesto”, 

“Pague-se” e “Pago” datado e assinado. 

IX - Certidão Negativa de Debito dos fornecedores 

anexos às notas fiscais; 

X - Cópia do contracheque, devidamente assinado 

pelo funcionário ou com comprovante de pagamento 

em conta anexo, quando for o caso; 

XI - Cópia da guia de INSS, quando for o caso, 

emitida em nome da entidade convenente, 

juntamente com o resumo para contabilização de 

INSS; 

XII - Cópia da guia de FGTS, emitida em nome da 

entidade convenente, juntamente com a relação de 

funcionários do referido termo de fomento e 

colaboração, quando for o caso; 

XIII - Cópia do RPA, em caso de contratação de 

autônomo; 

XIV - Em caso de contratação de gráfica, cópia da 

amostra material; 
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6.6 Outros Critérios para utilização dos recursos  

 

 Na aquisição de combustível, solicitar que na 

Nota Fiscal seja colocada a placa do veículo e 

quilometragem, devendo apresentar 

documentação do veículo, que deve estar em 

nome da Instituição quando da entrega do plano 

de trabalho. 

 No pagamento de serviços de terceiros: 

Colocar no recibo período da prestação de 

serviços. 

Descontar 5% de ISS do prestador de serviços, 

recolher à PCR (anexando guia de 

recolhimento). 

 Descontar 11% do INSS do prestador de 

serviços e fazer o devido recolhimento, 

anexando guia de recolhimento. Deve ser 

recolhido aos cofres do INSS, 20% sobre o valor 

bruto, que é referente à obrigação da instituição. 

Se a entidade for isenta no INSS, deverá 

descontar 20% do prestador de serviço, fazendo 

o recolhimento aos cofres do INSS, devendo 

apresentar declaração de isenção. Neste caso, a 

entidade tem que observar, que na construção 

do projeto, não deverá indicar no item de 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS, o 

valor referente aos encargos sociais (20% do 

GPS) haja vista a entidade ser isenta.  

 No pagamento acima de R$1.903,98 (hum mil, 

novecentos e três reais e noventa e oito 

centavos) descontar Imposto de Renda na 

Fonte (ver tabelas) e recolher à Receita Federal 

(anexando comprovante à Prestação de 

Contas), bem como documentação dos 

dependentes. 

 É permitido a contratação de estagiário. 

 Todas as despesas devem ser pagas com 

cheques da Conta Corrente apresentada ao 

FMCA e não será permitido pagamentos com 

cartão de crédito ou dinheiro. 

 As prestações de Contas devem ser 

protocoladas em 01 (uma) via impressa com 

ofício contendo nº de páginas da prestação e 

carimbo com número do Termo de colaboração 

(MODELO ANEXO) para o Setor Financeiro, 

junto com cópias numeradas e digitalizadas 

salvas em CD. 
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Capítulo 7. Cronograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A Liberação dos recursos e prazo de prestação de contas seguirão o cronograma abaixo:  

 

PROCEDIMENTOS 1ª PARC  

SET/19 

50% 

OUT/19 NOV/19 2ª PARC -

DEZ/19 

30% 

JAN/20 FEV/20 3ªPARC -

MAR/20 

20% 

ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 

REPASSE 

FINANCEIRO 
04 a 

10/09 

  01 a 

10/12 

  20 a 

30/03 

    

ENTREGA DE 

RELATÓRIO DE 

PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 28 a 

31/10 

  28 a 

31/01 

    01 e 

02/06 

 

ENTREGA DE 

RELATÓRIO 

PEDAGÓGICO 

 28 a 

31/10 

  28 a 

31/01 

      

RELATÓRIO 

DEIMPACTO 

PEDAGÓGICO 

         01  e 

02/06 

 

CONFERÊNCIA 

DA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS 

  01 a 

25/11 

  01 a 

28/02 

 07 a 

30/04 

 03/06 

a 

03/07 

 

AUTORIZAÇÃO 

CONFERÊNCIA 

GESTORA DA 

PARCERIA 

  26 a 

30/11 

   01 a 

10/03 

   06/07 

TÉRMINO DA 

EXECUÇÃO DO 

PROJETO 

       30/04    

RELATÓRIO 

FINAL 
          30/07 

 

OBS2: Manter toda a DOCUMENTAÇÃO da Organização da Sociedade Civil (OSC) ATUALIZADA. 
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