
Nome/Instituição:  _____________________________________________________

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS SIM NÃO FOLHA

1. A prestação de contas foi encaminhada por ofício contendo informação do 
número do convênio, o valor, a parcela e o período que se refere? (Decreto nº 
23.731/2012)

2. Foi anexado, junto ao ofício, cópia do Plano de Trabalho? (Decreto nº 
23.731/2012) 

3. Foi anexado Termo de Convênio, aditivo e a cópia da publicação no DOM? 
(Decreto nº 23.731/2012) 

4. Consta o Relatório de Execução Físico-Financeiro? (Decreto nº 23.731/2012) 

5. Consta o Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa? (Decreto nº 
23.731/2012) 
6. Foi anexada a conciliação bancária? ((Decreto nº 23.731/2012) e Resolução nº 
1.121/05 TCM)

7. Anexou a Relação de Pagamento?  (Decreto nº 23.731/2012) 

8. Foi anexada a Certidão Negativa do INSS? (Decreto nº 23.731/2012) 

9. Foi anexada a Certidão Negativa do FGTS? (Decreto nº 23.731/2012) 

10. Comprovante da Regularidade Fiscal Federal, Estadual e Municipal? (Decreto 
nº 23.731/2012) 
11. Foi anexada a Certidão Negativa da Justiça do Trabalho? (Lei Federal nº 
12.440/11)

12. Original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade 
beneficiada? (Decreto nº 23.731/2012 e Resolução nº 1.121/05 TCM)  

13. Originais dos comprovantes de despesas (nota fiscal, recibo e outros)? 
(Decreto nº 23.731/2012 e Resolução nº 1.121/05 TCM) 

14. Foi anexado cópias de cheques emitidos? (Decreto nº 23.731/2012) 

15. Foi firmado atesto que o material foi recebido ou que o serviço foi prestado pelo 
responsável competente? (Resolução nº 1.121/05 TCM) 

16. Anexou a Reprogramação da aplicação da parcela dos recursos que não foi 
aplicada no exercício? (Resolução nº 1.121/05 TCM) 

17. Foi anexado Relatório detalhado e firmado pelo dirigente da entidade sobre o 
cumprimento dos objetivos previstos? (Resolução nº 1.121/05 TCM) 

18. Relatório de execução do serviço ou obra, ou da situação em que se encontra, 
assinado por profissional habilitado (se for ocaso)? (Resolução nº 1.121/05 TCM) 

19. O processo foi examinado e avaliado pela unidade técnica responsável e 
emitido parecer técnico e financeiro sobre o convênio? (Decreto nº 23.731/2012) 

20. Foi anexado o Parecer do órgão de controle interno sobre a regularidade da 
prestação de contas? (Resolução nº 1.121/05 TCM)

21. Foi anexada a Lei Municipal de Utilidade Pública da entidade? (Decreto nº 
23.731/2012 e Resolução nº 1.121/05 TCM) 

22. Foi anexado original do convênio, acordo ou ajuste? (Resolução nº 1.121/05 
TCM)
23. Foi juntado aos documentos o processo de pagamento que autorizou o 
repasse? (Resolução nº 1.121/05 TCM) 
24. Juntou aos documentos o extrato bancário original da conta do órgão ou 
entidade municipal que evidencie a saída de recurso? (Resolução nº 1.121/05 
TCM)
25. Existe Lei de autorização legislativa de destinação de recursos para entidades 
civis? (Resolução nº 1.121/05 TCM) 

SERVIDOR/RESPONSÁVEL 
MATRÍCULA:

ANEXO IV - PORTARIA Nº 098/2013

Processo nº:_____________________________Convênio nº: _______________________________________

CONVÊNIOS COM AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

São os atos administrativos e documentos previstos no Decreto nº 23.731/12 e a Resolução nº 1.121/05, a instruir a fase interna do 
procedimento de avaliação da prestação de contas das organizações educacionais comunitárias, filantrópicas ou confessionais do 
terceiro setor:


