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Decreto nº 4.490/2019 Art. 1º, II - Instrução Normativa nº 22/2009, atualizada em 2019, que: 

“Dispõe sobre o procedimento para a Celebração, Controle e Prestação de Contas de recursos 

concedidos através, Termos de Colaboração, Termos de Fomento ou em Acordos de 

Cooperação, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde-MT”. 

 

I - DA FINALIDADE  

  

A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para a Celebração, Controle e 

Prestação de Contas de recursos concedidos por meio de Termo de Convênios, Termos de 

Colaboração, Termos de Fomento ou em Acordos de Cooperação, estabelecendo rotinas no âmbito do 

Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

       

II - DA ABRANGÊNCIA 

  

Abrange a todas as Secretarias Municipais no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lucas 

do Rio Verde, que firmam Parcerias com entidades concedendo recursos financeiros. 

 

III - DOS CONCEITOS 

 

1. Transferência voluntária- o repasse de recursos correntes ou de capital do Município de Lucas do 

Rio Verde para a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a título de convênio, ou outros 

instrumentos congêneres. 
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2. Termo de Cooperação – instrumento legal que tem por objeto a execução descentralizada, em 

regime de mútua colaboração, de programas, projetos e/ou atividades de interesse comum, que resulte 

no aprimoramento das ações de governo. 

 

3. Concedente - o Município de Lucas do Rio Verde, responsável pela transferência dos recursos 

financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do ato 

de transferência voluntária; 

 

4. Convenente – Entidades declaradas por lei de utilidade pública municipal ou entidades privadas 

sem fins lucrativos, mediante acordos ou outros instrumentos congêneres; 

  

5. Executor - entidade privada sem fins lucrativos, recebedora dos recursos e responsável direto pela 

execução do objeto do ato de transferência voluntária, formalizado mediante parceria ou outro 

instrumento congênere; 

 

6. Termo Aditivo - instrumento que tenha por objetivo a modificação dos instrumentos formais de 

repasse já celebrados, formalizado durante sua vigência, visando à alteração de valores, prazos ou 

obrigações; 

 

7. Objeto - produto final do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio 

ou outro instrumento congênere, definido de forma clara e analítica, observado o respectivo programa 

de trabalho e suas finalidades; 

 

8. Plano de Trabalho - peça integrante do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo 

de Fomento ou outro instrumento congênere, que especifica as razões para celebração, descrição do 
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objeto, metas e etapas a serem atingidos, planos de aplicação dos recursos, cronograma de desembolso, 

prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação; 

 

9. Prestação de Contas – Ato pelo qual, os responsáveis por uma gestão, demonstram a correta 

aplicação dos recursos financeiros transferidos para execução do objeto fomentado. 

 

10. organização da sociedade civil:  entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 

natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 

imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (Incluído pela Lei nº 

13.204, de 2015)  

 

11. parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica 

estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou 

em acordos de cooperação; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  

 

12. Termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 

pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de 

recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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13.Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a 

transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)  

 

14. Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 

pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Incluído pela 

Lei nº 13.204, de 2015)  

 

15. Conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância 

consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas; 

 

16. Chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para 

firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 

princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos; 

 

IV- BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

1. Constituição Federal de 1988. 

2. Lei Complementar Federal nº .101/2000. 

3. Lei Federal 4.320/64. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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4. Lei nº 1384/2007- Institui no Mun. de Lucas do Rio Verde o Sistema de Controle Interno. 

5. Decreto Municipal 1631/2007 – Regulamento a Lei nº 1384/2007. 

6. Lei Federal nº 8666/93 – Licitações e Contratos; 

7. Resolução Conanda nº. 137, de 21 de janeiro de 2010; 

8. Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, e; 

9. Demais instrumentos legais ou regulamentares dos recursos concedidos pela administração pública. 

 

V - RESPONSABILIDADES 

 

1. Da Unidade Responsável por esta Instrução Normativa   

 

1.1 Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, 

orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 

 

1.2 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 

coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 

 

2 São responsabilidades das Unidades Administrativas como executoras da Instrução 

Normativa: 

 

2.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento 

de informações e a participação no processo de atualização; 

 

2.2 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias 

nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
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2.3 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel 

cumprimento da mesma; 

 

2.4 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto a padronização dos procedimentos na geração de documentos, 

dados e informações. 

 

3. Das responsabilidades da Controladoria e Contabilidade do Município: 

 

3.1 Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em 

especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle; 

 

3.2 A Controladoria Interna por meio de atividade de auditoria interna, avaliará a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 

Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 

Normativas. 

 

4. Das responsabilidades do Convenente (entidade beneficiada): 
 

4.1 Fornecer todos os documentos exigidos para celebração de termo de convênio, termo de fomento 

ou instrumentos congêneres, tais como: 

I - Ofício de requisição de convênio/fomento; 

II - Estatuto da entidade devidamente atualizado; 

III - Ata da eleição e posse atualizada; 

IV - Cópia do cartão de CNPJ da entidade; 
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V - Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, de acordo com o modelo proposto 

pelo Controle Interno (anexo I); 

VI - Plano de Trabalho / Aplicação devidamente preenchido e assinado, de acordo com o modelo 

proposto pelo Controle Interno (anexo II); 

VII - Comprovante de endereço, telefone e e-mail da entidade; 

VIII - Cópia do RG e CPF do Presidente da entidade; 

IX - Comprovante de endereço, telefone e e-mail do presidente da entidade; 

X - Cópia do RG e CPF Tesoureiro da entidade; 

XII - Comprovante de endereço, telefone e e-mail do tesoureiro da entidade; 

XIII - Dados do contador responsável pelos registros contábeis da entidade, “no mínimo nome 

completo e número do CRC”; 

XIV - Cópia do Projeto com identificação do objeto a ser executado e justificativa da formalização, 

definição e detalhamento das metas, etapas ou fases de execução, e/ou memorial descritivo no caso de 

obras; 

XV - Comprovante de inscrição no Conselho (s) Municipal de Direito conforme a atuação da política; 

XVI - Certidão Tributo Federal e Previdenciária; 

XVII - Certidão Tributo Estadual; 

XVIII - Certidão Tributo Municipal; 

XIX - Certificado FGTS; 

XX - Certidão Trabalhista; 

XXI - Conta Bancária Exclusiva para movimentação do recurso do convênio; 

XXII – As entidades requisitante, quando pleitear recursos públicos junto aos conselhos de políticas 

públicas deliberativos, deverão observar e atender os requisitos e critérios estabelecidos no edital no 

edital de seleção, além disso, as legislações / resoluções aplicadas ao caso concreto; 
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XXIII - As entidades beneficiadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente na modalidade chancela regulamentada na Resolução Conanda nº 137, de 21 de janeiro 

de 2010, deverão juntar no processo de solicitação, cópia do comprovante de doação para o fundo 

municipal dos direitos da criança e adolescente juntamente com cópia oficio expedido pela pessoa 

física ou jurídica doadora declarando que o recurso doado será para custear o projeto da entidade 

requisitante;     

XXIV - Entre outras documentações requisitadas pelo ente concedente. 

 

4.2 Cumprir rigorosamente as cláusulas avençadas no instrumento de convênio/fomento; 

 

4.3 Prestar contas do recurso recebido dentro do prazo estabelecido; 

 

4.4 Executar as metas/etapas em estrita observância ao Plano de Trabalho/Aplicação aprovado, 

demonstrado no Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro; 

 

4.5 Prestar esclarecimentos, acerca da execução do convênio/fomento, bem como de sua prestação de 

contas, sempre que solicitado; 

 

4.6 Assinar os termos de parcerias, convênios, fomentos e/ou instrumentos congêneres. 

 

VI - DOS OBJETIVOS 

  

1. Estabelecer os procedimentos, a serem observados pelas Secretarias e Órgãos do Município, na 

concessão, convênios, termos de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação e/ou 

outros instrumentos congêneres; 

  

2. Padronizar os procedimentos de prestação de contas; 
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3. Auxiliar as entidades beneficiadas na elaboração do Plano de Trabalho/Aplica, Cronograma de 

Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro e no processo de prestação de contas; 

 

4. Garantir o atendimento aos Princípios Constitucionais. 

 

VII -  DOS PROCEDIMENTOS 

 

1. Da Solicitação de Convênio, Fomento ou Instrumento Congêneres diretamente na 

Administração Municipal 

 

1.1 A entidade interessada deverá apresentar o projeto de cunho social, ao Secretário (a) Municipal da 

pasta vinculada ao objeto do referido projeto, todas as documentações pertinentes elencadas no item 

4.1 desta norma supracitado acima. 

 

1.2 O Secretário (a) juntamente com sua equipe técnica verificará a adequação, da solicitação de 

auxílio financeiro por meio de convênio, fomento ou instrumento congêneres pleiteado pela entidade, 

com as legislações/regulamentações que regula repasses financeiros promovidos pela administração 

pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco; 

 

1.3 Em ato continuo o Secretário (a) da pasta requisitará formalmente ao Departamento Contábil se há 

disponibilidade orçamentária e financeira suficiente para custear o projeto hora pleiteado pela entidade 

e anexará a respectiva consulta ao processo documental; 

 

1.4 Estando em conformidade com preceitos legais e regulamentares as documentações apresentada 

pela entidade requisitante, havendo interesse público, disponibilidade orçamentaria e financeira, o 

Secretário (a) da pasta encaminhará formalmente ao Gestor Público Municipal (Prefeito Municipal) 

para apreciação e deliberação; 
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1.5 Após a aprovação e deliberação do Projeto da Entidade requisitante pelo Gestor Público Municipal 

(Prefeito Municipal), o Secretário (a) da respectiva pasta encaminhará todas as documentações 

juntamente com uma minuta e justificativa prévia para Procuradoria Geral do Município elaborar o 

Projeto de Lei e encaminhá-lo à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação. 

 

2. Da Solicitação de Convênio, Fomento ou Instrumento Congêneres junto aos Conselhos de 

Políticas Públicas Deliberativos 

 

2.1 A entidade interessada deverá apresentar o projeto de cunho social, ao Conselho de Políticas 

Públicas Deliberativo vinculada ao objeto do referido projeto, todas as documentações pertinentes 

elencadas no item 4.1 desta norma supracitado acima. 

 

2.2 Os Membros do Conselho de Políticas Públicas Deliberativo e/ou Comissão Especial designada 

pelo respectivo Conselho Deliberativo verificará a adequação, da solicitação de auxílio financeiro por 

meio de convênio, fomento ou instrumento congêneres pleiteado pela entidade, com o edital do FIA 

(Fundo para Infância e Adolescência) se for o caso, com as legislações e/ou regulamentações que 

regula repasses financeiros promovidos pela administração pública para a consecução de finalidades de 

interesse público, após deliberação dos conselhos de políticas públicas com prerrogativa para tal ato; 

 

2.3 Em ato continuo o Presidente do Conselho de Políticas Públicas Deliberativo e/ou o Secretário (a) 

Municipal vinculado ao conselho deliberativo, requisitará formalmente ao Departamento Contábil se 

há disponibilidade orçamentaria e financeira suficiente para custear o projeto hora pleiteado pela 

entidade e anexará a respectiva consulta ao processo documental; 

 

2.4 Estando em conformidade com preceitos legais e regulamentares as documentações apresentada 

pela entidade requisitante, havendo interesse público, disponibilidade orçamentaria e financeira, o 
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Presidente do Conselho de Políticas Públicas Deliberativo juntamente com o Secretário (a) Municipal 

vinculado ao conselho deliberativo, encaminhará formalmente ao Gestor Público Municipal (Prefeito 

Municipal) para ratificação da decisão do conselho deliberativo por meio de decreto municipal; 

 

2.5 Após a ratificação do Projeto da Entidade requisitante pelo Gestor Público Municipal (Prefeito 

Municipal), a Procuradoria Geral do Município de posse de todas as documentações juntadas no 

processo providenciará a elaboração do termo de fomento ou instrumento congêneres. 

 

3. Da Celebração do Termo de Convênio, Termo de Fomento ou Instrumento Congêneres 

 

3.1 Após a aprovação do projeto de lei pelo Legislativo Municipal e o Gestor Público Municipal 

(prefeito municipal) sancionar a respectiva lei que autoriza o repasse do auxílio financeiro, a 

Procuradoria Geral do Município elaborará o termo fomento ou instrumento congênere e colherá a 

assinatura do concedente e do convenente inclusive das testemunhas; 

 

3.2 Após a aprovação e deliberação do projeto da entidade pelo Conselho de Políticas Públicas 

Deliberativo e o Gestor Público Municipal (prefeito municipal) ratificar o ato que autoriza o repasse do 

auxílio financeiro por meio de decreto municipal, a Procuradoria Geral do Município elaborará o 

termo fomento ou instrumento congênere e colherá a assinatura do concedente e do convenente 

inclusive das testemunhas; 

 

3.3 Em ato contínuo a Procuradoria Geral do Município cadastrará o termo de fomento ou instrumento 

congêneres e o respectivo Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro no sistema 

informatizado adotado pela administração para entidades beneficiadas prestar contas on-line 

tempestivamente; 
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3.4 A Procuradoria Geral do Município após cadastrar o termo de fomento ou instrumento congêneres 

e o respectivo Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro no sistema informatizado 

adotado pela administração para entidades beneficiadas prestar contas on-line tempestivamente, 

encaminhará uma cópia do referido documento ao Departamento Contábil para realizar a nota de 

empenho em conformidade com as cláusulas do instrumento firmado entre as partes. Bem como, 

encaminhará uma via original para entidade beneficiada e a outra via original protocolará na Unidade 

Central de Controle Interno - UCCI juntamente com as demais documentações juntadas no processo, 

para que a UCCI promova a análise das prestações de contas apresentadas pela entidade beneficiada; 

 

3.5 O termo de fomento ou instrumento congêneres deverá conter, além das cláusulas 

obrigatórias, as seguintes cláusulas: 

3.5.1 Previsão do início e fim da execução do instrumento firmado entre as partes;  

3.5.2 Prazo de 30 (trinta) dias, após o término da execução do instrumento firmado entre as partes, 

para prestar contas após o recebimento da parcela final ou recebimento em cota única;  

3.5.3 Exigências de abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos do 

instrumento firmado entre as partes, bem como, conter a exigência de que a respectiva conta deve estar 

zerada no ato do repasse e movimentar apenas recursos do instrumento firmado entre as partes;  

3.5.4 Exigência de aplicação dos saldos financeiros do convênio, enquanto não utilizados, no mercado 

financeiro, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;  

3.5.5 Exigência de devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de 

distribuição de sobras e rendimentos, bem como das receitas de aplicações financeiras auferidas e não 

utilizadas no objeto do instrumento firmado entre as partes, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 

a contar da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento firmado entre as partes, sob pena 

da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente do órgão ou entidade repassadora dos recursos;  
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3.5.6 Exigência de apresentação da comprovação dos gastos por meio de documentos fiscais (notas 

fiscais, faturas ou documento equivalente) de acordo com a atividade do fornecedor. As datas dos 

documentos fiscais e os respectivos pagamentos deverão, obrigatoriamente, estar compreendidas 

dentro do período (data inicial e final) de execução do instrumento firmado entre as partes;  

3.5.7 Exigência para entidade beneficiada apresentar a documentação institucional e as certidões de 

regularidade fiscal vigente anexo a prestação de contas;  

3.5.7.1 Na documentação institucional além das exigidas rotineiramente, em se tratando de Entidades 

Filantrópicas, deverá ser apresentado também o Comprovante de entidade fornecido pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS ou Conselho Estadual ou Municipal de Assistência Social;  

3.5.7.2 Quando se tratar de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, definida nos 

termos da Lei nº 9.790/99 e do Decreto nº 3.100/99 deverá ser apresentado o Certificado de 

qualificação emitido pelo Ministério da Justiça;  

3.5.8 Previsão das sanções a aplicar à entidade beneficiada pela inexecução parcial ou total da parceria, 

de acordo com o art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

3.6 O termo de fomento ou instrumento congêneres deverá ser enumerado, em sequências anuais;  

 

3.7 O Plano de Trabalho / Aplicação e o Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro 

elaborados pela entidade beneficiada juntamente com as demais documentações juntadas no processo 

deverão acompanhar o instrumento firmado entre as partes; 

 

4. Da Liberação das Parcelas:  

4.1 As parcelas do instrumento firmado entre as partes serão liberadas em estrita conformidade com o 

Plano de Trabalho/Aplicação e o Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro 

aprovado, exceto se houver irregularidade/inconformidade na execução do termos de fomento ou 
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instrumentos congêneres firmado entre as partes, em que as parcelas seguintes ficarão retidas até o 

saneamento das improbidades ocorrentes; 

  

4.2 Para os termos de fomento ou instrumentos congêneres contemplados com mais de uma parcela, a 

parcela seguinte somente será liberada após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior nos 

moldes previstos nesta norma, no instrumento firmado entre as partes e demais regulamentações 

aplicadas no caso concreto, no entanto, todas as despesas e pagamentos conforme Cronograma de 

Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, deverão estar dentro do período de vigência do 

instrumento firmado entre as partes; 

 

4.3 Para os termos de fomento ou instrumentos congêneres contemplados com parcela única, a 

prestação de contas se dará no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento da vigência do 

instrumento legal, no entanto, todas as despesas e pagamentos conforme Cronograma de 

Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, deverão estar dentro do período de vigência do 

instrumento firmado entre as partes;  

 

4.4 A liberação das parcelas seguintes ficarão retidas até o saneamento das impropriedades 

ocorrentes conforme o que segue: 

4.4.1 Quando a entidade beneficiada não comprovar a boa e regular aplicação da(s) parcela(s) 

recebida(s), na forma da legislação aplicável em estrita obediência ao Plano de Trabalho / Aplicação e 

ao Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro aprovado, averiguado mediante 

procedimentos de fiscalização in loco, realizados periódicamente pelo órgão ou entidade repassadora 

dos recursos ou pelo órgão competente do Sistema de Controle Interno da administração; 

4.4.2 Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 

cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 
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administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução do instrumento firmado 

entre as partes, ou o inadimplemento do convenente executor com relação as cláusulas conveniais 

básicas;  

4.4.3 Quando o convenente executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo órgão ou 

entidade repassadora dos recursos ou por integrantes da Unidade Central de Controle Interno da 

administração municipal. 

 

5. Do Ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro    

 

5.1 O Ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro permite o 

remanejamento de saldo financeiro de um elemento de despesa para outro elemento de despesa 

constante no Cronograma/Demonstrativo Original aprovado, sem a necessidade de Termo Aditivo, 

após ser submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente do órgão convenente.  

5.1.1 Na administração municipal, além do Gestor Público Municipal (prefeito), o secretário (a) da 

pasta vinculada ao instrumento celebrado possui a prerrogativa de apreciar e aprovar o 

ajuste/adequação do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro, requisitado pela 

entidade beneficiada. 

 

5.2 O Ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro não poderá 

em hipótese alguma implicar em alteração de valor, vigência ou objeto do instrumento celebrado entre 

as partes. 

 

5.3 A solicitação do ajuste (adequação) do Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-

Financeiro será realizado pelo convenente por meio de ofício protocolado diretamente ao secretário (a) 

municipal da pasta vinculada ao instrumento celebrado com autorização legislativa ou junto ao 

conselho de políticas públicas deliberativo quando for instrumento celebrado após deliberação do 
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respectivo conselho, contendo anexado ao requerimento no mínimo as seguintes documentações: 

CNDs do FGTS, INSS, Trabalhistas, Municipal, Débitos Federais e Estaduais; a identificação da 

necessidade de ajustar o respectivo documento devidamente justificado; Cronograma de 

Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro atualizado proposto para ajuste/adequação caso for 

aprovado entre outras documentações se necessária. 

  

5.4 O Órgão que for responsável pela avaliação do requerimento de ajuste (adequação) do Cronograma 

de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro apresentado pela entidade requisitante, antes de 

deliberar quanto a aprovação ou não, deverá consultar o instrumento celebrado com a administração para 

avaliar a compatibilidade do ajuste/adequação requisitada pela entidade.  

  

5.5 Caso for aprovado o requerimento de ajuste (adequação) do Cronograma de 

Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro apresentado pela entidade requisitante, o órgão que 

deliberou favorável deverá remeter formalmente o novo Cronograma/Demonstrativo juntamente com as 

demais documentações apresentadas pela entidade beneficiada para Unidade Central de Controle 

Interno – UCCI proceder os registros necessário, juntar os respectivos documentos no instrumento 

celebrado com a administração e utilizar as respectivas documentações para mensurar o cumprimento 

das metas estabelecidas no projeto em execução.  

 

6. Do Termo Aditivo – TA do Instrumento Celebrado 

 

6.1 Por meio do Termo Aditivo do Instrumento Celebrado é possível prorrogar o prazo de vigência; 

promover acréscimo ou supressão; ampliação do objeto; inclusão ou exclusão de dados orçamentários; 

alteração de cláusula contratual; alteração do interveniente e do convenente entre outras adequações 

pertinentes sem desviar a finalidade do objeto do instrumento celebrado. 
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6.2 A solicitação do Termo Aditivo junto poder ao público municipal e/ou ao conselho de políticas 

públicas deverá ser requisitado pela entidade beneficiada com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, preferencialmente 30 (trinta) dias antes, contendo anexado ao requerimento no mínimo as 

seguintes documentações: CNDs do FGTS, INSS, Trabalhistas, Municipal, Débitos Federais e 

Estaduais, identificação da necessidade de aditar o respectivo instrumento devidamente justificado, 

Plano de Aplicação / Trabalho atualizado, o Cronograma/Demonstrativo devidamente atualizado se 

necessário, entre outras documentações pertinentes para formalização do processo; 

 

6.3 Caso for aprovado o requerimento de aditamento do instrumento celebrado entre as partes, o órgão 

que deliberou favorável, deverá remeter formalmente todas as documentações apresentados pela entidade 

requisitante para Procuradoria Geral do Município, que por sua vez procederá a elaboração do projeto 

de lei para encaminhar ao legislativo municipal nos casos obrigatórios e após aprovação legislativa, 

bem como, nos caso que não necessita remeter ao legislativo elaborar o Termo Aditivo, coletar as 

assinaturas obrigatórias, realizar os registros julgados necessários no sistema adotado pela 

administração para prestação de contas e efetuar os encaminhamentos devidos para Controladoria 

Interna, Convenente, Interveniente, Departamento Contábil etc. 

 

7. Da Prestação de Contas:  

7.1 A entidade beneficiada deverá preencher e anexar tempestivamente no momento da ocorrência 

do fato gerador todas as documentações comprobatórias das despesas e demais documentações 

complementares no sistema informatizado adotado pela administração para que as entidades 

convenentes beneficiadas prestem contas on-line tempestivamente ao órgão concedente, para 

sociedade e aos demais órgãos fiscalizadores dos atos da administração pública, sob pena de suspenção 

e/ou cancelamento do instrumento firmado entre as partes por descumprimento da lei de acesso a 

informação, ao princípio da publicidade e cláusulas conveniais; 
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7.1.1 Para tanto, como condição de recebimento da primeira parcela ou parcela única, os 

representantes legais das entidades beneficiadas, deverão logo após assinatura do termo de fomento ou 

instrumento congêneres, se dirigir até a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, munida do e-

mail oficial da entidade para cadastrar o login de acesso e receber treinamento de como utilizar o 

sistema informatizado de prestação de contas.   

7.1.2 Quanto a prestação de contas em meio físico de cada parcela recebida mensalmente a entidade 

beneficiada deverá protocolar no Poder Executivo e no Poder Legislativo até o 5º (quinto) dia útil do 

mês subsequente, como condição da liberação da parcela seguinte, após aprovação da respectiva 

prestação de contas. Enquanto a prestação de contas da parcela final e dos termos de fomentos ou 

instrumentos congêneres recebido em cota única, a entidade beneficiada deverá apresentar ao Poder 

Executivo e no Poder Legislativo em até 30 (trinta) dias após o período de execução das despesas; 

 

7.2 Toda prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada, seja ela parcial ou total (final), 

deverá ser numerada sequencialmente e assinada por representante legal da entidade; 

  

7.3 Nos documentos que atestam a realização das despesas deverá ser grafado, de forma impressa ou 

manual, nos documentos fiscais tais como: notas fiscais, faturas ou documento equivalente, o número 

do instrumento firmado entre as partes;  

 

7.4 A prestação de contas será feita tempestivamente de acordo com as regras conveniais do 

instrumento firmado entre as partes no sistema informatizado adotado pela administração supracitado 

acima nesta seção. Além disso, a prestação de contas em meio físico deverá ser organizada no mínimo 

da seguinte forma: 
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I - Elementos Pré-Textuais: Capa de abertura, ofício de encaminhamento da prestação de contas, 

sumário e nota explicativa dos pormenores ocorridos durante a execução, juntamente com 

comprovação de eventual devolução realizada; 

II - Capitulo I: Anexos Obrigatórios impressos do sistema informatizado adotado pela administração 

para entidades beneficiadas prestarem contas tempestivamente; 

III - Capitulo II: Extratos Bancários e Despesas do Período na seguinte sequência:  

* Extrato bancário da conta movimento e extrato bancário da conta aplicação;  

* Comprovação individual de cada despesa relacionada na relação de pagamento na seguinte ordem: 

nota fiscal ou holerite, cheque nominal ou comprovação do pagamento eletrônico em conta bancária 

do credor, certidões negativas dos credores, contrato firmado e cotações de preço realizadas etc. 

IV - Capitulo III: Relatório de atividades realizada no Período para atender o objeto do 

convênio/fomento; lista de presença; relatório fotográficos dos eventos e no caso obras ou manutenção 

demonstrado o antes, durante e depois; conteúdo programático trabalhado entre outras informações 

julgadas pertinentes; 

* ATENÇÃO: As documentações pontuadas nestes Capitulo III, deverão ser confeccionadas e 

apresentadas na prestação de contas em conformidade com o objeto do instrumento firmado entre as 

partes.   

V – Capitulo IV: Certidões negativas da entidade beneficiadas, e; 

VI – Elementos Pós-Textuais: Capa de encerramento. 

  

7.5 Deverão fazer parte da prestação de contas, além dos documentos e modelo proposto já 

supracitado nesta norma, os seguintes relatórios. 

  

7.5.1 Na hipótese de auxílios financeiro concedidos à APAE: 

7.5.1.1 Relatório contendo o nome dos alunos matriculados e endereço de origem do aluno atendido;  
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7.5.1.2 Relatório contendo o nome, tipo do vínculo, formação e carga horária dos funcionários 

envolvidos na execução do objeto do instrumento firmado entre as partes; 

7.5.1.3 Relatório de atividades juntamente com relatório fotográfico, correspondente a execução do 

objeto do instrumento firmado entre as partes; 

7.5.1.4 Certidões negativas do FGTS, INSS, Trabalhista, Municipal e CNDs de Débitos Federais e 

Estaduais, tanto da entidade beneficiada como dos credores contratados no período, é; 

7.5.1.5 Eventuais relatórios e documentações complementares requisitadas pelo órgão concedente por 

meio da secretaria municipal vinculada ao projeto, ou por meio do órgão de controle interno ou 

externo da administração municipal. 

 

7.5.2 Na hipótese de auxílios financeiro concedidos às demais entidades:  

7.5.2.1 Relatório contendo o nome das pessoas beneficiadas ou do público alvo do objeto do projeto 

que deu origem ao instrumento firmado entre as partes;  

7.5.2.2 Relatório contendo o nome, tipo do vínculo, formação e carga horária dos funcionários 

envolvidos na execução do objeto do instrumento firmado entre as partes; 

7.5.2.3 Relatório de atividades juntamente com relatório fotográfico, correspondente a execução do 

objeto do instrumento firmado entre as partes; 

7.5.2.4 Certidões negativas do FGTS, INSS, Trabalhista, Municipal e CNDs de Débitos Federais e 

Estaduais, tanto da entidade beneficiada como dos credores contratados no período, e; 

7.5.2.5 Eventuais relatórios e documentações complementares requisitadas pelo órgão concedente por 

meio da secretaria municipal vinculada ao projeto, ou por meio do órgão de controle interno ou 

externo da administração municipal. 

 

7.5.3 Na hipótese de auxílios financeiro concedidos a entidades de pesquisa ou educacional 

promotora de titulação ou qualificação:  
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7.5.3.1 Relatório contendo o nome dos alunos matriculados por curso e o endereço de origem do aluno 

atendido;  

7.5.3.2 Relatório contendo o nome, tipo do vínculo, formação e carga horária dos colaboradores 

envolvidos na execução do objeto do instrumento firmado entre as partes; 

7.5.3.3 Relatório de atividades e conteúdo programático trabalhado, juntamente com relatório 

fotográfico, correspondente a execução do objeto do instrumento firmado entre as partes; 

7.5.3.4 Instrumentos normativos que regulamentam a concessão de adiantamento ou diária e a 

respectiva prestação de contas. Pois quando houve previsão de utilizar recurso do instrumento firmado 

entre as partes para atender despesas desta natureza, a entidade beneficiada deverá incluir um capitulo 

especifico na prestação de contas para juntar no mínimo as seguintes documentações: comprovante de 

solicitação e aprovação da concessão de diária ou adiantamento; comprovante de pagamento da 

diária/adiantamento na conta do colaborador beneficiado; relatório de viagem do colaborador 

beneficiado; documentos fiscais das despesas de viagem em nome do concedente entre outras 

documentações/informações julgadas pertinentes; 

7.5.3.5 Instrumentos normativos que regulamentam a concessão de bolsa auxilio ao colaborador e a 

respectiva prestação de contas. Pois quando houver previsão de utilizar recurso do instrumento firmado 

entre as partes para atender despesas desta natureza, a entidade beneficiada deverá incluir um capítulo 

específico na prestação de contas para juntar no mínimo as seguintes documentações: comprovante de 

solicitação e aprovação da concessão de bolsa auxilio ao colaborador; comprovante de pagamento da 

bolsa auxilio na conta do colaborador beneficiado; relatório de atividade do colaborador beneficiado 

entre outras documentações/informações julgadas pertinentes; 

7.5.3.6 Certidões negativas do FGTS, INSS, Trabalhista, Municipal e CNDs de Débitos Federais e 

Estaduais, tanto da entidade beneficiada como dos credores contratados no período, é; 

 

 



 

 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 22/2009 

 

DATA DA VIGÊNCIA: 03/11/2009 

1ª Atualização: 01/10/2019       

ASSUNTO: Termo de Convênios, Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Acordos de 

Cooperação 

SETORES ENVOLVIDOS: TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS E ENTIDADES BENEFICIADAS. 

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

22/32 

 
 

7.5.3.7 Eventuais relatórios e documentações complementares requisitadas pelo órgão concedente por 

meio da secretaria municipal vinculada ao projeto, ou por meio do órgão de controle interno ou 

externo da administração municipal. 

 

7.6 Comum a todas entidades beneficiadas com auxílios financeiro do poder público municipal 

7.6.1 Apresentar Balanço Contábil consolidado da entidade quando for o caso. 

7.6.2 Quando a entidade beneficiada, contratar outras empresas para prestarem os serviços ou entrega 

de materiais/produtos para atender o objeto do instrumento firmado entre as partes, a respectiva 

entidade deverá comprovar que o preço praticado é o de mercado, por meio de cotação de preços, no 

mínimo em três empresas ou utilizar de outras ferramentas que permita demonstrar tal comprovação.  

7.6.3 O departamento definido pelo órgão concedente como responsável pela avaliação/análise da 

prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada, deverá emitir parecer quanto a 

conformidade da respectiva prestação de contas com as cláusulas conveniais, com o Plano de Trabalho 

/ Aplicação e o Cronograma de Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro aprovado;  

7.6.4 O responsável pela ordenação de despesa, tomando como base o parecer supracitado no item 

anterior, também poderá pronuncia por meio de documento próprio, quanto a aprovação ou não da 

prestação de contas apresentada pela entidade beneficiada; 

7.6.5 A entidade que tiver a prestação de contas rejeitada inicialmente por conter impropriedades / 

inconformidades pontuadas pelo órgão responsável pela avaliação/análise, será notificada para 

providenciar a regularização no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação;  

7.6.6 Findado o prazo para regularização e a entidade não reapresenta a prestação de contas 

devidamente regularizada ou a mesma não for aprovada, o órgão concedente repassador, deverá adotar 

as medidas cabíveis aplicável ao caso concreto;  

7.6.7 Persistindo a reprovação da prestação de contas após reanálise pelos órgãos responsáveis, o 

processo deverá ser encaminhado ao Gestor Público Municipal com cópia para Secretário (a) 
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Municipal e ao Conselho de Políticas Públicas vinculado ao objeto do termo de convênio/fomento ou 

instrumento congêneres, para que em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município adotem as 

providências contidas em leis / instrumentos regulamentares ao caso concreto;  

7.6.7 A entidade que apresentar a prestação de contas fora do prazo previsto no termo de 

convênio/fomento ou instrumento congêneres, ou ter a prestação de contas reprovada integral ou 

parcial, além de ter que efetuar a devolução do saldo financeiro devidamente corrigido para conta 

única do poder executivo por meio de documento de arrecadação retirado no departamento de 

tributação do município, não poderá requerer novo auxílio financeiro pelo período de 02 (dois) anos, a 

contar da data prevista para a prestação de contas; 

 

8. O Secretário (a) Municipal juntamente com sua equipe técnica, em conjunto com o Conselho de 

Políticas Públicas Consultivo e/ou Deliberativo pertinente, onde está vinculado o projeto de cunho 

social que deu origem ao termo de convênio, termo de fomento ou instrumento congêneres firmado 

pela administração municipal, deverão acompanhar e fiscalizar tempestivamente in loco a execução do 

respectivo projeto; 

 

9. A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, após avaliação/análise da prestação de contas 

apresentada pela entidade beneficiada, emitirá parecer ou relatório quanto ao cumprimento das 

cláusulas conveniais, do Plano de Trabalho / Aplicação e do Cronograma de 

Desembolso/Demonstrativo Físico-Financeiro aprovado, manifestando pela aprovação ou reprovação 

da respectiva prestação de contas. 

 

10. Do Arquivamento dos Processos de Prestação de Contas: 

 

10.1 Após manifestação de parecer favorável à aprovação da prestação de contas pelo Unidade Central 

de Controle Interno - UCCI, a respectiva prestação de contas será encaminhada para Secretaria 
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Municipal de Finanças, ao Departamento de Tesouraria do Município, para proceder o arquivamento 

da mesma juntamente com os demais processos de despesas oriundo do instrumento firmado entre as 

partes, permanecendo no respectivo departamento até o encerramento do exercício 

financeiro/orçamentário a disposição de eventuais interessados e dos demais órgãos fiscalizadores da 

administração municipal; 

  

10.2 Uma vez encerrado o exercício financeiro/orçamentário, a prestação de contas juntamente com 

respectivo processo de despesa será enviado para o arquivo definitivo do órgão ou entidade 

repassadora e lá permanecerá pelo prazo previsto em lei. 

 

 

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

    

1. Nenhum termo de convênio/fomento ou instrumentos congêneres a ser concedido pela 

administração, serão celebrados sem observância / atendimento desta respectiva Norma Interna; 

  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada dos termos contidos nesta Norma Interna deverá ser esclarecida 

junto ao Controle Interno; 

 

3. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do Decreto Municipal 

nº. 4.490 /2019 (ato de aprovação), no Diário Oficial Contas do Tribuna de Contas do Estado de Mato 

Grosso - TCE/MT. 

 

4. A prestação de contas de convênios, fomentos, contratos de repasse, termos de parceria ou 

instrumentos congêneres deve ser apresentada obrigatoriamente por meio do sistema informatizado 

adotado pela administração municipal para prestação de contas on-line tempestiva pelas entidades 

beneficiadas. A apresentação apenas por meio físico poderá propiciar a abertura de Tomada de Contas 
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Especial por omissão no dever de prestar contas, salvo fato devidamente justificado pelo convenente e 

aceito pelo concedente. 

 

5. As impropriedades detectadas podem resultar em rejeição das contas e instauração de Tomada de 

Contas Especial. 

 

6. O concedente deverá comunicar ao Ministério Público competente quando detectados indícios de 

crime ou improbidade administrativa. 

 

7. Em caso de prestação de serviços, além da respectiva nota fiscal de serviços, é necessária a 

comprovação de sua efetiva realização, mediante documentos hábeis, como fichas de frequência, 

relatórios fotográfico de execução, boletins de medições e outros. 

 

8. Os bens adquiridos com recurso do instrumento celebrado deve ser empregado no objeto do 

convênio/fomento ou instrumento congêneres e em benefício da comunidade. 

 

9. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento celebrado, 

o concedente estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento 

dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei. 

 

10. Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas nem 

devolver os recursos para conta única do concedente, a Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

registrará a inadimplência por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão 

concedente competente a que estiver vinculado o instrumento celebrado, para fins de instauração de 

tomada de contas especial para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. 
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11. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações 

financeiras realizadas e distribuições de sobras se houver, não utilizadas no objeto pactuado no 

instrumento celebrado, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 

estabelecido para a apresentação da prestação de contas. 

 

12. Todo órgão ou entidade que receber recursos públicos municipais por meio de convênios, fomentos 

contratos de repasse, termos de parceria ou instrumentos congêneres, estará sujeito a prestar contas da 

sua boa e regular aplicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do 

instrumento firmado entre as partes, ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data 

anterior àquela do encerramento da vigência, ou conforme estipulado no instrumento de celebração. 
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ANEXO I 

Modelo de Cronograma de 

Desembolso / Demonstrativo Físico-

Financeiro 

 

 

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO 

AUXÍLIO E SUBVENÇÕES PLEITEADO JUNTO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL  

PARCELAS 1º Parcela 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela Total Anual 

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DA ENTIDADE MÊS A MÊS 



 

 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 22/2009 

 

DATA DA VIGÊNCIA: 03/11/2009 

1ª Atualização: 01/10/2019       

ASSUNTO: Termo de Convênios, Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Acordos de 

Cooperação 

SETORES ENVOLVIDOS: TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS E ENTIDADES BENEFICIADAS. 

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

28/32 

 
 

1 – Despesas com Pessoal e Encargos 

1.1 – Folha 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 5.688,00 

1.2 – Encargos INSS 284,40 284,40 284,40 284,40 1.137,60 

1.3 – FGTS 113,76 113,76 113,76 113,76 455,04 

SUBTOTAL 1.820,16 1.820,16 1.820,16 1.820,16 7.280,64 

2. Despesas Administrativas Fixas 

2.1- Energia Elétrica 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 

2.2 – Água 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 

2.3 – Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

SUBTOTAL 550,00 550,00 550,00 550,00 2.200,00 

3. Despesa com Material de Expediente 

3.1 – Papel A4 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 

3.2 – Tonner Impressora 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 

3.3 – Canetas, Lápis, Borracha 

e Caderno 200 folhas 
459,84 459,84 459,84 459,84 1.839,36 

SUBTOTAL 569,84 569,84 569,84 569,84 2.279,36 

4. Despesas com Equipamento Permanente 

4.1 – Aquisição de Uma 

Impressora 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

4.2 – Aquisição de Um 

Notebook 
2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 

SUBTOTAL 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 

5. Despesas com Manutenção em Geral 

5.1 – Aquisição de Materiais 

Diversos para uso nos 

pequenos reparos da entidade.  

1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 7.040,00 

5.2 – Aquisição de Gêneros 

Alimentícios 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 

5.3 – Contratação de Serviços 

de Terceiro PJ 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 

SUBTOTAL 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 15.040,00 
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Total da Despesas 

Mensais 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 

 

OBS.: Reiteramos que o respectivo documento e apenas um modelo para facilita o 

entendimento de como montar um cronograma físico-financeiro (demonstrativo físico-financeiro), 

pois cada entidade deverá elaborar o cronograma (demonstrativo físico-financeiro) em conformidade 

com as despesas e a forma de execução do projeto a ser realizado. 
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ANEXO II 

Modelo de Plano de Aplicação / 

Trabalho 
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PLANO DE APLICAÇÃO FOLHA 1/2 

1 – DADOS CADASTRAIS 
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 

 CNPJ: 

 

ENDEREÇO 

 

ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-MAIL) 

 

CIDADE 

Lucas do Rio Verde 

UF 

MT 

CEP 

 

DDD/FONE 

 

RAMAL 

  

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

AGÊNCIA / CONTA CORRENTE 

 

NOME DO RESPONSÁVEL 

  

CPF 

 

CARTEIRA DE 

IDENTIDADE/ ÓRGÃO 

EXPEDIDOR 

 

CARGO 

 

FUNÇÃO 

 

MATRÍCULA 

 

ENDEREÇO 

 

CEP 

 

2 – VALOR DO CONVÊNIO 

VALOR R$  

 

VALOR POR EXTENSO 

 

 

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCI

O 

 

 

TÉRMINO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  
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PLANO DE TRABALHO FOLHA 2/2 

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

CONCEDENTE 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

1       

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1       

   PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

1       

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1       

7 – SOLICITAÇÃO 

Diante do exposto. 

Pede Deferimento. 

 _______________________________  

       Lucas do Rio Verde, ----  PROPONENTE  

8 – APROVAÇÃO PELA DIRETORIA DA ENTIDADE 

APROVADO 

 

Lucas do Rio Verde, ------ 

 

___________________________________________ 

PROPONENTE 

9 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

APROVADO 

 

 

Lucas do Rio Verde, ----- 

 

 

___________________________________________ 

CONCEDENTE 

 


