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Prestação de Contas
Obrigatoriedade de Prestar Contas
A obrigatoriedade da prestação de contas de
recursos recebidos da União é mandamento
constitucional inquestionável, não podendo
ser dispensada pela vontade das partes.
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Prestação de Contas Parcial
•

Prestação de Contas Parcial
Conceito: é a documentação apresentada para
comprovar a execução de uma parcela
recebida (em caso de convênio com 3 ou mais
parcelas) ou sobre a execução dos recursos
recebidos ao longo do ano (em caso de
convênios plurianuais);
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Prestação de Contas Parcial
Para onde será encaminhada a prestação de
contas do convênio?
Para o órgão ou entidade concedente do
recurso, ou no caso de ter ocorrido delegação
de competência para a sua apreciação, ao
órgão ou entidade que recebeu tal delegação.
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Prestação de Contas Parcial
De quem é o dever de apresentar a Prestação
de Contas?
Do órgão ou entidade recebedora dos recursos, de
modo que nem sempre a responsabilidade pela
apresentação da prestação de contas do convênio é
daquele que assinou o instrumento, uma vez que a
prestação pode-se inserir na gestão de novo
dirigente do órgão. Dessa maneira, o novo dirigente
será o responsável pela apresentação da prestação
de contas e não quem assinou o convênio.
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Prestação de Contas Parcial
Prazos
Da 1a parcela, até o dia anterior previsto Plano
de Trabalho aprovado, para liberação da 3a
parcela; da 2a parcela até o dia anterior previsto
para a liberação da 4a parcela, e assim
sucessivamente.
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Prestação de Contas Parcial
Conseqüência do não cumprimento dos
prazos:
Serão imediatamente suspensas as liberações
das parcelas subseqüentes e estabelecido um
prazo máximo de 30 dias para o saneamento da
impropriedade, sob pena de instauração de
TCE.
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Prestação de Contas Parcial
Documentação (art. 32 da IN):
1.

Relatório de Execução Físico-Financeira;

2.

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa,
evidenciando os recursos recebidos em transferência,
a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação
dos recursos no mercado financeiro e os saldos dos
recursos não aplicados (art. 28,IV);

3.

Relação de Pagamentos;
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Prestação de Contas Parcial
4. Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos
com recursos da União;
5. Extrato da conta bancária específica do período da 1a
parcela até último pagamento;
6. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando
o objeto do convênio for a realização de obras ou
serviços de engenharia;
7. Cópia do despacho adjudicatório e homologação das
licitações realizadas ou justificativa para a sua
dispensa ou inexigibilidade.
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Prestação de Contas Parcial
IMPORTANTE:
• Todos os recibos comprobatórios de despesas deverão
estar identificados com título e número do convênio;
• Notas fiscais, recibos e comprovantes originais de
despesa deverão ser arquivados, em boa ordem, na
sede da Instituição convenente, mesmo que se utilize de
serviços de contabilidade.
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Prestação de Contas Parcial

• Os documentos devem ser mantidos em arquivo e boa
ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à
disposição dos órgãos de controle interno e externo,
pelo prazo de 5 anos, contados da aprovação da
prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da
concessão.

11

Prestação de Contas Parcial
•

A prestação de contas será analisada e avaliada na
unidade técnica responsável pelo programa do órgão
ou entidade concedente que emitirá parecer sobre os
seguintes aspectos:

1.

Técnico: quanto à execução física e atingimento dos
objetivos do convênio;

2.

Financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos
recursos do convênio.
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Prestação de Contas Parcial
Conseqüências
Se aprovadas pelo concedente, este deverá
efetuar o registro da aprovação no Sistema SIAFI
e fazer constar no processo declaração expressa
de que os recursos transferidos tiveram boa e
regular aplicação.
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Prestação de Contas Parcial
Suspensão dos Recursos
Constatada a irregularidade ou inadimplência na
apresentação da prestação de contas parcial, o
ordenador de despesas SUSPENDERÁ imediatamente
a liberação de recursos e NOTIFICARÁ o convenente
dando-lhe prazo máximo de 30 dias para sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação.
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Prestação de Contas Parcial
Decorrido o prazo de 30 dias sem que a irregularidade
seja sanada, o ordenador de despesas do concedente,
sob pena de responsabilidade no caso de omissão,
deverá:
1.

Comunicar o fato ao órgão de controle interno a que
estiver jurisdicionado;

2.

Instaurar, junto à unidade de contabilidade analítica
competente, a Tomada de Contas Especial;

3.

Registrar, no âmbito do SIAFI, no cadastro de
Convênios, a inadimplência.
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Prestação de Contas Final
• Prestação de Contas Final
É a documentação comprobatória da despesa,
apresentada ao final da execução do objeto do
convênio, referente ao total dos recursos
recebidos, englobando todas as parcelas, além
dos rendimentos de aplicações financeiras e da
contrapartida.
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Prestação de Contas Final

• Para onde será encaminhada a prestação de
contas do convênio?
• De quem é o dever de apresentar a
prestação de contas?

17

Prestação de Contas Final
Prazo
Até 60 dias após o término da vigência do
convênio.
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Prestação de Contas Final
Conseqüências do não cumprimento dos
prazos:
• Caso o convenente não apresente a prestação de
contas final, será concedido um prazo de 30 dias para a
apresentação ou recolhimento dos saldos, incluídos
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, à
conta da entidade repassadora;
• Após esse prazo, se não cumpridas as exigências ou se
existirem evidências de irregularidades de que resulte
prejuízo ao erário, será instaurada a competente
Tomada de Contas Especial.
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Prestação de Contas Final
Documentação (art. 28 da IN 01/97)
1.

Plano de Trabalho;

2.

Cópia do Termo de Convênio com indicação da data
de sua publicação;

3.

Relatório de Execução Físico-Financeira;

4.

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa,
evidenciando os recursos recebidos em transferência,
a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação
dos recursos no mercado financeiro, e os saldos;
Relação dos pagamentos;

5.
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Prestação de Contas Final
6. Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos
com recursos da União;
7. Extrato da conta bancária específica do período da 1a
parcela até o último pagamento;
8. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou
serviço, quando o objeto do convênio visar à realização
de obra ou serviço de engenharia;
9. Comprovante de recolhimento do saldo do recurso à
conta indicada pelo concedente ou DARF, quando
recolhido ao Tesouro Nacional;
10. Cópia dos despachos adjudicatório e homologatório
das licitações realizadas ou justificativa para sua
dispensa ou inexigibilidade.
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Prestação de Contas Final
Documentação EXTRA para melhor análise da
prestação de contas:
1.

Cópia dos contratos firmados com seus respectivos
aditivos e publicações;

2.

Notas fiscais;

3.

Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras
realizadas.

22

Prestação de Contas Final
• O convenente fica dispensado de juntar a sua prestação
de contas final, os documentos de número 3,4,5,6,7, e 8,
relativos às parcelas que já tenham sido objeto de
prestação de contas parciais.
• Os documentos devem ser mantidos em arquivo em boa
ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à
disposição dos órgãos de controle interno e externo,
pelo prazo de 5 anos, contados da aprovação da
prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da
concessão.
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Prestação de Contas Final
Registro no SIAFI
Recebida a prestação de contas final, o
ordenador da despesa da unidade concedente
deverá efetuar, no SIAFI, o registro de
recebimento.
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Prestação de Contas Final
Prazo para que o concedente analise a
prestação de contas:
contas
• O concedente terá 60 dias para se pronunciar sobre a
aprovação ou não da prestação de contas apresentada,
sendo 45 dias para o pronunciamento da respectiva
unidade técnica e 15 dias para o pronunciamento do
ordenador de despesa, sob pena de responsabilização.
• Os mesmo pareceres técnicos e financeiros serão
emitidos pela unidade técnica responsável.
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Prestação de Contas
Conseqüências da Prestação de Contas Final
Se aprovadas pelo concedente, este deverá efetuar o
registro da aprovação no Sistema SIAFI e fazer constar
no processo declaração expressa de que os recursos
transferidos tiveram boa e regular aplicação,
encaminhando o processo para o órgão de contabilidade
analítica; ele analisará formalmente o processo e,
constatando sua legalidade, fará o registro de
homologação no SIAFI.
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Prestação de Contas Final
Se não aprovadas, o ordenador de despesas do
concedente, sob pena de responsabilidade no caso de
omissão, deverá:
1. Comunicar o fato ao órgão de controle interno a que
estiver jurisdicionado;
2. Instaurar, junto à unidade de contabilidade analítica
competente, a Tomada de Contas Especial;
3. Registrar, no âmbito do SIAFI, no cadastro de
Convênios, a inadimplência.
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III IN-STN 01/97
Convênio N°

Unidade Executora

Período de
Met
a

Etap
a
/Fase

01

a

Conc

No período

Unid

Total

Meta

/

/

/

Físico
Descrição

01

Etap
a
/Fase

/

Prog

Exec

100

50

100%

100%

Financeiro ( R$ 1,00)
Realizado no Período
Conv
Outros
Total

20

2

10

32
Total Geral
Responsável pela Unidade Executora

Conc

Até o período
Prog

Exec

100%

100%

Realizado até o período
Conv
Outros

Total

32

Responsável pela Execução

Reservado à unidade concedente
Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação Ordenador da Despesa

Assinatura

Local e Data:
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ANEXO IV IN-STN 01/97

Convênio N°

Unidade Executora
Receita

Concedente---------------------- 36
Convenente---------------------- 4
Rendimentos-------------------- 20

Despesa
Concedente---------------------- 20
Convenente---------------------- 2
Rendimentos-------------------- 10
Subtotal-------------------------- 32

SALDO
Concedente---------------------- 16
Convenente---------------------- 2
Rendimentos-------------------- 10
Subtotal-------------------------- 28
Total

60

Responsável pela unidade executora

Total

60

Responsável pela execução
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RELAÇ
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V ININ-STN 01/97

Recursos
1 – Concedente
2 – Executor
3 – Outros
R
e
c

1

Ite
m

1
2
3
4

Unidades Executoras

Credor

MAPA

CGC
/CPF

0000

Nat.
Desp.

33 - corrente
44 - capital

Convênio N°

CH
/OB

Data

T.
C

Data

Valor

No
ta
fis
ca
l

Total
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Prestação de Contas
Falhas mais freqüentes:
1.

Não apresentação de contas no prazo regular;

2.

Inexistência
certame;

3.

Ausência no processo de documentos fiscais,
inexistência do título, número do convênio, número do
contrato nas NF e boa qualidade e guarda desses
documentos;

de

comprovante

da

publicidade

do

E mais: QUADRO DEMONSTRATIVO
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Prestação de Contas
Irregularidade
•Ausência
avaliação
convênios;

de
dos

instrumentos
resultados

Consequência
de Impossibilidade de se obter avaliação
dos consistente quanto à eficácia e
efetividade das ações executadas;
desperdício de recursos públicos

•Prestação de contas com ausência
do comprovante de recolhimento do
saldo dos recursos.

Inviabilização de análise de prestação
de contas e da adoção tempestiva de
medidas corretivas; Dano erário pelo
não recolhimento aos cofres públicos
dos saldos remanescentes dos
convênios
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Prestação de Contas
Ausência de extratos bancários;

Dano ao erário

Inobservância do prazo estabelecido
para prestação de contas

Manutenção da entidade adimplente
no SIAFI, permitindo que continua a
celebrar convênios e receber recursos
públicos federais

Má gestão dos recursos financeiros
pela falta de aplicação ou aplicação
insuficiente no mercado financeiro

Intempestividade na adoção de
medidas corretivas para evitar ou
minimizar os danos potenciais ao
erário

Desvio de finalidade na aplicação.

Dano ao erário.

Realização de despesas não
permitidas, em finalidade diversa ou
fora da vigência do convênio

Dano ao erário
33

Tomada de Contas Especial
• Tomada de Contas Especial
“É um processo administrativo, instaurado pela
autoridade administrativa competente, quando se
configurar omissão no dever de prestar contas, a não
comprovação da aplicação dos recursos repassados
pela União, da ocorrência de desfalque ou desvio de
dinheiros, bens e valores públicos, ou, ainda, da prática
de qualquer ato ilegal, ou antieconômico de que resulte
dano ao Erário” (item 7, Seção II, Capítulo I, do anexo à
IN/SFC/n.° 01, de 06/04/01, in DOU de 12/04/01, S. 1, p. 12).
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Tomada de Contas Especial
O que se pretende com o processo de
Tomada de Contas Especial?
Reparar eventuais danos causados ao Erário por
agentes públicos ou por terceiros, identificar os
responsáveis e quantificar dos danos, somente devendo
ser instaurado o processo, diante desse entendimento,
quando constatado prejuízo aos cofres públicos.
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Tomada de Contas Especial
Quais providências devem ser adotadas pela
autoridade competente antes da instauração do
processo de Tomada de Contas Especial?
A autoridade competente, ao tomar conhecimento da
ocorrência de omissão no dever de prestar contas, ou de
qualquer ato que resulte dano aos cofres públicos,
deverá:
1. Adotar providências com vistas à apuração dos fatos;
2. Identificar os responsáveis, a quantificação do dano;
3. Promover o imediato ressarcimento ao Erário,
Sob pena de responsabilidade solidária.
36

Tomada de Contas Especial
Quando o Tribunal de Contas da
União determina a instauração de TCE?
Tribunal de Contas da União poderá:
1. Determinar, a qualquer tempo, a instauração do processo
de contas especial, independentemente das medidas
administrativas internas e judiciais adotadas;
2. Converter processo de fiscalização em Tomada de
Contas Especial;
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Tomada de Contas Especial
Quando?
Quando entender que o fato motivador possui relevância
para ensejar a apreciação por seus órgãos colegiados,
situação em que determinará ao órgão ou entidade
credora a inclusão do nome do responsável no CADIN.
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Tomada de Contas Especial
Encaminhamento do processo ao TCU
O processo de TCE será imediatamente encaminhado
ao TCU se o valor do dano, atualizado monetariamente
e acrescido de encargos legais, for superior à quantia
para esse fim fixada anualmente pelo Tribunal, mediante
Decisão Normativa, para viger no ano civil seguinte.
VALOR FIXADO: R$ 23.000,00 reais.
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Tomada de Contas Especial
RESPONSÁVEL
• O responsável em uma Tomada de Contas Especial é o
agente que assinou o convênio, responsabilizando-se
pelas obrigações assumidas pela convenente, ou seu
sucessor;
• Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas
referentes aos recursos federais recebidos por seu
antecessor, quando este não o tiver feito ou, na
impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais
visando ao resguardo do patrimônio público, com a
instauração da competente Tomada de Contas
Especiais(Súmula do TCU).
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Tomada de Contas Especial
Motivos de Instauração da TCE(art. 38 IN 1/97)
• Não apresentação da Prestação de Contas;
• Não aprovação da Prestação de Contas em casos
específicos *;
• Verificado qualquer fato que resulte em dano ao Erário;
• Não aplicação dos rendimentos de aplicações financeiras
no objeto pactuado;
• Por determinação do Tribunal de Contas da União;
• Não devolução dos saldos, 30 dias após o término do
convênio.
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Tomada de Contas Especial
MOTIVOS DE INSTAURAÇÃO DE TCE
*Casos nos quais a Prestação de Contas não será
aprovada:
•
•
•
•
•

Não execução total do objeto pactuado;
Atingimento parcial dos objetivos avençados;
Desvio de finalidade;
Impugnação de despesas;
Não
cumprimento
da
disponibilização
dos
recursos da contrapartida;
• Não aplicação dos
rendimentos
decorrentes de
aplicações financeiras no objeto do convênio.
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Tomada de Contas Especial
Notificação ao responsável para a apresentação de
prestação de contas, de defesa e/ou de
recolhimento de débito levantado em TCE
O ordenador de despesas ou o controle interno/externo
na omissão deste, deverá notificar o responsável para a
apresentação da prestação de contas ou de sua defesa.
Prazo: 30 dias para apresentar;
A notificação, nesses casos, deverá ser endereçada ao
agente responsável pela aplicação dos recursos,
devendo constar no processo de contas, também, a
notificação à entidade beneficiária.
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Tomada de Contas Especial
Vencido o prazo do Notificado, a Tomada de
Contas não será encaminhada para
instauração caso:
•
•
•
•

Apresente a prestação de contas pendente;
Apresente documentação pendente;
Seja recolhido o valor do débito imputado;
Sejam aceitas as justificativas apresentadas
com base legal;
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Tomada de Contas Especial
INSTAURAÇÃO DA TCE
Não atendida a notificação, o ordenador de despesas
solicitará ao órgão setorial do Sistema de Contabilidade
Federal (tomador de contas do Ministério concedente,
pelo inc. VI, art. 6.° do Decreto n.° 3.589, de 06/09/00) a
instauração da TCE e a responsabilização do agente,
indicando, precisamente: o nome do responsável, o CPF
do responsável, o motivo da TCE e o valor do débito.
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Tomada de Contas Especial
Peças que deverão integrar o TCE:
a) ficha de qualificação do responsável, contendo o nome;
número do CPF; endereço residencial, profissional e os
respectivos números dos telefones; e cargo, função e
matrícula, se for servidor público;
b) termo formalizador, quando for o caso, contendo:
demonstrativo da existência de dotação específica;
c) demonstrativo financeiro do débito, indicando o valor
original;
d) relatório do Tomador das Contas;
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Tomada de Contas Especial
e)

f)
g)
h)

i)

Certificado de Auditoria emitido pelo órgão de Controle
Interno competente, acompanhado do respectivo
Relatório;
Pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da
área ou autoridade de nível hierárquico equivalente;
Cópia do relatório de Comissão de Sindicância;
Cópia das notificações expedidas relativamente a
cobrança, acompanhadas de Aviso de Recebimento
ou qualquer outra forma que assegure a certeza da
ciência do interessado, na forma prevista na legislação
em vigor;
Outro elemento que permita ajuizamento acerca da
responsabilidade pelo dano ao Erário.
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Tomada de Contas Especial
Tomada de Contas Especial Simplificada
•
•
•

•
•
•

Valor do débito inferior ao estabelecido pelo TCU
anualmente;
Antes do encaminhamento da tomada de contas
especial ao TCU;
Apresentada e aprovada a prestação de contas dos
recursos financeiros repassados, mesmo que fora do
prazo;
Recolhimento do débito imputado;
Demonstrada boa-fé do gestor;
Inexistência de outras irregularidades;
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Tomada de Contas Especial
Suspensão da Inadimplência no SIAFI
Prestação de contas não apresentada ou não
aprovada pelo concedente;
9
Com outro administrador que não o faltoso;
9
E uma vez comprovada a instauração da devida
tomada de contas especial, com imediata inscrição, do
potencial responsável em conta de ativo “Diversos
Responsáveis”;
9
A entidade poderá ser liberada para receber novas
transferências, mediante suspensão da inadimplência
por ato expresso do ordenador de despesas do órgão
concedente.

9

49

Tomada de Contas Especial
Conseqüências:
1.

Ressarcir os prejuízos apurados, com atualização
monetária e juros de mora;

2.

Recolher uma multa proporcional ao dano, que pode
alcançar 100%;

3.

Nomes enviados ao respectivo Tribunal Eleitoral, onde
serão declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral e
ficarão impossibilitados de candidatar-se a cargos
eletivos por 5 anos;
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Tomada de Contas Especial
4.

Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal –CADIN, o que
implica impossibilidade de realizar transações
bancárias;

5.

Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança pelo período de 5 a 8 anos;

6.

Ajuizamento de ação pena pelo Ministério Público
Federal.
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Tomada de Contas Especial

Além dessas sanções, o órgão convenente
poderá receber a chancela de inadimplente
no Sistema Integrado de Administração
Financeira da União – SIAFI, impedindo-o de
receber novas transferências.
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Programa de Transparência

OBRIGADA!
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