
ANEXO III - PORTARIA N° 098/2013 

 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM 

CONVÊNIOS COM AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR  
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1º Ofício da entidade com encaminhamento da prestação de contas explicitando o número do 
convênio, o valor, a parcela e o período a que se refere; 
2º Cópia do Termo de Convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva 
publicação no Diário Oficial do Município – DOM devidamente autenticado por servidor 
responsável do órgão concedente; 
3º Cópia do Plano de Trabalho (anexo na IN nº 01/2008 SEFAZ-CGM);  
4º Relatório parcial/total do cumprimento do objeto; 
5º Cópia da Lei Municipal de Reconhecimento de Utilidade Pública; 
6º Certidões negativas: 

a) Certidão de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

b) Certificado de regularidade do Fundo de garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
c) Prova de regularidade fiscal junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
d) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho. 

7º Relatório de Execução Físico-Financeira, conforme modelo anexo na IN nº 01/2008 
SEFAZ-CGM, constando, inclusive, o valor da contrapartida, quando prevista no Termo de 
Convênio; 
8º Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, conforme modelo anexo na IN nº 
01/2008 SEFAZ-CGM; 
9º Conciliação Bancária, conforme modelo anexo na IN nº 01/2008 SEFAZ-CGM; 
10º Original do extrato bancário de conta específica no qual estejam evidenciados o ingresso 
e a saída dos recursos na conta da entidade beneficiada; 
11º Relação de Pagamentos, por elemento de despesa, conforme modelo anexo na IN nº 
01/2008 SEFAZ-CGM; 
12º Originais dos comprovantes das despesas (notas fiscais, faturas, folha de pagamento, 
guias de recolhimentos dos tributos ou recibos), exceto dos tributos relativos à folha de 
pessoal para os quais se admite a juntada de cópia do comprovante de recolhimento, 
devidamente atestados quanto ao recebimento do material ou da prestação do serviço pelo 
responsável do almoxarifado ou responsável pela contratação do serviço na entidade 
beneficiada; 
13º Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos), conforme modelo anexo na IN 
nº 01/2008 SEFAZ-CGM; 
14º Cópias dos cheques emitidos; 

15º Relatório detalhado firmado por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento 
dos objetivos previstos, quando da aplicação da totalidade dos recursos repassados no final 
da execução do convênio; 
16º Cópias do despacho adjudicatório e da homologação das licitações realizadas, ou 
justificativa para suas dispensas ou inexigibilidades, acompanhadas do respectivo 
embasamento legal; 
17º Reprogramação da aplicação da parcela dos recursos porventura não aplicados no 
exercício; 
18º Tratando-se de repasse de recurso visando o auxílio para a execução de obras de 
ampliação ou reforma de instalações, a prestação de contas deverá ser acrescida da seguinte 
documentação: 

a) Alvará emitido pela SUCOM autorizando a obra; 
b) Orçamento e cronograma físico-financeiro; 

c) Projeto e especificações técnicas; 
d) Relatório de execução do serviço ou obra, ou da situação em que se encontra, 
assinado por profissional habilitado, identificado por seu registro no CREA;  
e) Boletins de medições da obra efetuada, devidamente atestados pelo dirigente da 
entidade convenente. 

19º Original do processo de pagamento que autorizou o repasse;  
20º Original do extrato bancário da conta do órgão ou entidade municipal, no qual esteja 
evidenciada a saída de recurso; 
21º Lei de Autorização Legislativa; 
22º Parecer Técnico do órgão concedente – quanto à avaliação da execução física do 
convênio no tocante ao cumprimento parcial ou total das etapas do Plano de Trabalho, 
atestando se as metas programadas e o objetivo a ser alcançado estão sendo ou foram 
atingidos e/ou executados, podendo o setor competente utilizar laudos de vistoria, 
informações técnicas, entre outros informes obtidos de autoridade pública responsável pela 
execução do convênio; 
23º Parecer Financeiro do órgão concedente – quanto à aplicação dos recursos do convênio, 
com averiguação no desempenho da execução do cronograma de desembolso e cumprimento 
do plano de aplicação financeira na correta utilização dos recursos recebidos; 



24º Parecer do órgão de controle interno sobre a regularidade da prestação de contas da 
entidade beneficiada. 

 

OBS: Quando da prestação de contas da última parcela recebida, deverá está embutida a 
prestação de contas final do pelo total recebido para execução do convênio no exercício. 

 


