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APRESENTAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Paraná, no exercício de suas atividades 

constitucionais, tem claro compromisso com a transparência, manifestado pela ampla 

divulgação da metodologia de acompanhamento das operações da atividade 

governamental do Estado e dos Municípios. 

Este MANUAL DE PROCEDIMENTOS, que trata da Prestação de 

Contas das Transferências Voluntárias (Convênios, Auxílios, Contribuições e 

Subvenções Sociais), representa oportuna iniciativa da Corte de Contas para colaborar 

com o aperfeiçoamento da administração pública e se constitui em guia seguro para 

orientar as decisões administrativas. 

As amplas modificações introduzidas no campo das finanças 

públicas, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão exigindo, por parte dos 

administradores, eficiência, resultados nas políticas públicas e encaminhamentos 

condizentes com a gestão fiscal responsável. 

Esta Casa tem certeza de que esta publicação será importante 

subsídio para a correta aplicação dos recursos e documento indispensável para a melhor 

apresentação das contas públicas. 

 

      Curitiba, Setembro de 2003 

 

 

 

 
Henrique Naigeboren 

Presidente 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente MANUAL DE PROCEDIMENTOS tem como objetivo 

auxiliar e orientar a execução e posterior prestação de contas das transferências 

voluntárias de recursos financeiros do Governo Estadual às Entidades de Direito Público 

ou Privado a título de TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. 

Está subdividido em duas partes principais, nas quais, de modo 

sucinto, são apresentados os procedimentos que deverão ser observados na execução 

de Convênios, Auxílios e Subvenções Sociais, e estruturação das prestações de contas 

respectivas. 

Seu conteúdo compreende desde conceitos básicos sobre os 

instrumentos de transferências voluntárias, forma de solicitação dos recursos junto ao 

Estado, prazos para prestação de contas, responsabilidades das entidades e de seus 

gestores, procedimentos para retirada da certidão liberatória, aspectos pertinentes da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, documentos necessários para instrução das prestações de 

contas, até a apresentação de modelo para manutenção de controles internos 

satisfatórios. 

Cabe salientar, ainda, a inclusão de capítulo específico sobre os 

principais aspectos da execução, acompanhamento e fiscalização de obras de engenharia 

e arquitetura, objetivando informar, orientar e subsidiar os tomadores de recursos 

estaduais, na implementação de reformas, ampliações, construções ou outros projetos 

comumente executados através de Convênios, Auxílios ou Subvenções Sociais. 
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I. ORIENTAÇÕES 

1. INSTRUMENTOS LEGAIS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS 

As Transferências Voluntárias de Recursos, sob o aspecto formal, são 
resultados de Instrumentos Legais, devidamente embasados em Dotação Orçamentária 
específica para este fim nos Órgãos de Administração Direta e Indireta do Estado, 
aprovadas em suas Leis Orçamentárias, cumprindo Programas de Governo que atendam 
às ações públicas de interesse comum para entidades públicas ou privadas. 

Os instrumentos legais adotados dividem-se em duas categorias, conforme 
abaixo disposto: 

• Categoria Jurídica: São os meios jurídicos (convênios, ajustes, acordos, 
termos de cooperação) que disciplinam a transferência de recursos públicos 
tendo como partícipes os órgãos da administração pública estadual direta, 
autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista 
que estejam gerindo recursos do orçamento do Estado, municípios, bem 
como entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de 
programas de trabalho, projeto/atividade, ou evento de interesse recíproco, 
em regime de mútua cooperação . 

• Categoria Contábil: São os meios contábeis, representados pelos 
elementos e/ou sub-elementos de despesas, utilizados para a apropriação 
dos repasses das transferências voluntárias (Contribuição, Auxílio, 
Subvenção Social) . 

2. CONCEITOS 

2.1. CONVÊNIOS, ACORDOS OU AJUSTES, TERMOS DE COOPERAÇÃO 

São os meios jurídicos adequados para a execução, em regime de mútua 
cooperação, de serviços/eventos de interesse recíproco. 

Referem-se a compromissos firmados com os Órgãos Estaduais, denominados 
REPASSADORES, que transferem recursos para atender aos objetivos propostos, 
prestando-se contas de sua execução dentro das normas provimentais do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. 
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2.2. AUXÍLIOS                 

Elemento contábil, definido pela Lei 4320/64, bem como pela Portaria 
Ministerial nº 163/01 STN/MF, Anexo II, utilizado para a apropriação das transferências de 
capital derivada de Lei Orçamentária, destinada a atender despesas de Investimentos ou 
Inversões Financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins 
lucrativos. 

2.3. SUBVENÇÕES SOCIAIS 

Conforme a Lei nº 4.320/64, Artigo 12, Inciso I, são subvenções sociais as que 
se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa. Já em seu artigo 16, a referida Lei dispõe que as Subvenções Sociais 
visarão a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, 
sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicada a esses objetivos, 
revelar-se mais econômica. 

2.4. CONTRIBUIÇÕES 

Elemento contábil, componente das especificações das despesas públicas 
constantes no Art. 13 da Lei nº 4320/64, definido através da Portaria Ministerial nº 163/01 
STN/MF, como elemento de despesas utilizado para transferência de recursos correntes 
ou de capitais para a manutenção de entidades de direito público ou privado, bem como 
para despesas que não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não 
seja reembolsável pelo recebedor, observados o disposto pelos artigos 25 e 26 da Lei nº 
101/2000. 

3. COMO SOLICITAR RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO PARANÁ 

A regulamentação estadual acerca das transferências voluntárias de recursos 
para entidades públicas e privadas, basicamente, está assentada no Decreto n° 3.974/01 
de 10/05/01, que altera o art. 11 do Decreto nº 3.471, de 30/01/01. 

Transcreve-se, a seguir, os principais dispositivos do referido Decreto, para 
orientação de como proceder a solicitação de recursos aos organismos estaduais. 

O art. 11 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 11 – é de competência exclusiva do Governador do Estado autorizar a 
transferência voluntária dos recursos a municípios e a concessão de auxílios ou 
pagamento de subvenção social a instituições privadas:" 

§ 1º - os pedidos de transferências de recursos a municípios deverão ser 
formulados pelos interessados à Secretaria de Estado correspondente às suas 
finalidades e, posteriormente, a ele juntados: 

- informação sobre o interesse na concessão do benefício; 

- valor e disponibilidades orçamentária e financeira para o seu 
atendimento; 
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- plano de aplicação dos recursos; 

- certidão negativa de débitos do Município expedida pelo Tribunal 
de Contas; e 

- certidão negativa quanto ao pagamento de empréstimos e 
financiamento junto ao Estado, nos termos do art. 25, § 1º, Inciso 
IV, alínea “a” da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2.000. 

§ 2º - Para fins de aplicação das sanções de suspensão de transferências 
voluntárias, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e 
assistência social a que se reporta o § 3º do art. 25, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 

§ 3º - Os pedidos de concessão de auxílios ou de pagamentos de subvenção 
social a instituições privadas deverão ser formulados pelas entidades 
interessadas à Secretaria de Estado correspondente às suas finalidades e, 
posteriormente, a eles juntados: 

- prova da existência legal da requerente; 

- demonstração de ausência de recursos próprios suficientes à sua 
manutenção; 

- comprovação de que se trata de entidade de assistência social 
sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública; 

- informação sobre o interesse na concessão do benefício; 

- valor e disponibilidade orçamentária e financeira para o seu 
atendimento; 

- plano de aplicação e recursos; e 

- certidão negativa de débitos da Instituição, expedida pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 

§ 4º - As transferências voluntárias de recursos e os auxílios e subvenções 
sociais deverão ser aplicados rigorosamente aos fins a que se destinam, não 
podendo correr à sua conta, em nenhuma hipótese, o pagamento de 
honorários a dirigentes da instituição beneficiada, bem como de gratificações, 
representações e comissões, obedecidas as normas legais que regem a 
matéria, em especial a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2.000”. 
 

IMPORTANTE: As Entidades que, pela primeira vez, solicitarem recursos do Governo 
Estadual, deverão preencher o cadastro para a obtenção de Certidão Negativa (anexo 
V). As demais Entidades já cadastradas deverão atualizar suas informações 
anualmente. 
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4. CONTROLE EXTERNO 

As atribuições do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estão 
estabelecidas na Constituição Federal, arts. 70 e 71 e na Constituição Estadual pelos arts. 
74 e 75,definidas nos arts. 14, 26 e 27 da Lei n. 5.615/67 que dispõe sobre a constituição 
e competência, bem como o art. 45 § 3º, do Regimento Interno do T.C.E./PR. 

As prestações e tomadas de contas das transferências voluntárias (convênios, 
auxílios, contribuições e subvenções sociais) são disciplinadas no Estado do Paraná, 
através do Provimento nº 29/94-TCE/PR . 
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II. SÍNTESE DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

1. DEVER DE PRESTAR CONTAS 

Acha-se estampado no Art. 74, parágrafo único, da Constituição Estadual, que 
assim dispõe: “Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, ou entidade pública que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou 
pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza 
pecuniária”. 

Igualmente o assunto é tratado pelo Provimento 29/94-TCE/PR, em seu Art. 1º 
o qual dispõe: “As entidades de direito público ou privado que receberem recursos do 
Estado, a qualquer título, serão obrigadas a comprovar, perante o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, na forma estabelecida neste Provimento, a aplicação das importâncias 
recebidas nos fins a que se destinarem, sob as penalidades e responsabilidades previstas 
em lei”. 

2. PRAZOS PARA ENCAMINHAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS AO TRIBUNAL 

2.1. PRAZO NORMAL 

O prazo das prestações de contas de recursos recebidos a título de 
transferências voluntárias por entidades públicas ou privadas é regulamentado pelo artigo 
1º do Provimento 29/94-TCE/PR, o qual assim dispõe: 

Art. 1º, § 2º, do Provimento nº 29/94-TC: “A prestação de contas de que trata o 
‘caput’ deste artigo será feita: 

“I - a prestação de contas de subvenção, auxílio ou convênio, de que trata o caput 
deste artigo, reunirá todas as parcelas transferidas no exercício financeiro, devendo 
ser apresentada até 30 de abril do exercício subseqüente”. (nova redação dada 
pelo art. 1º do Provimento nº 51/04) 

Exemplo: se a entidade recebeu recursos do Estado no exercício de 2004, o prazo 
para encaminhar as prestações de contas ao Tribunal será 30 de abril de 2005. 

2.2. PRAZO AO TÉRMINO DO MANDATO OU CARGO 

A exceção dos prazos para apresentação da prestação de contas nesta Corte, 
decorre da troca de mandato ou cargos, das prefeituras ou entidades tomadoras de 
recursos governamentais, conforme estabelecido no § 3º, do Artigo 1º do Provimento 
29/94-TCE/PR, o qual assim dispõe: 

“... Art. 1º, § 3º, do Provimento nº 29/94-TC: “Independentemente dos prazos e 
eventos previstos no parágrafo anterior ou da execução total do objeto das transferências, 
os gestores das entidades citadas no ‘caput’ deverão oferecer a respectiva prestação de 
contas no prazo de 30 (trinta) dias após o término dos mandatos ou cargos”. 
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Conforme é possível verificar, o gestor que está se afastando da entidade tem 
o prazo de 30 (trinta) dias após o término do seu mandato ou cargo, para encaminhar ao 
Tribunal as prestações de contas de recursos recebidos do Estado durante a sua gestão, 
independentemente do objeto do convênio ou da subvenção social ter sido concluído. 

A prestação de contas deverá ser encaminhada com a documentação 
disponível, à época do término mandato ou cargo, mesmo que seja parcial, sem todos os 
documentos exigidos pelo Provimento nº 29/94-TC, retratando fielmente a situação em 
que se acha o andamento do convênio. 

3. RESPONSABILIDADES DAS ENTIDADES E DE SEUS GESTORES 

3.1. CONSEQÜÊNCIAS PARA AS ENTIDADES 

3.1.1. Sob a ótica do Provimento 29/94-TC 

Independentemente das penalidades aplicáveis aos gestores e das 
responsabilidades civis e criminais, algumas conseqüências diretamente afetam as 
entidades públicas, quando descumprem as determinações normativas. 

Conforme o art. 31, do Provimento nº 29/94, alterado pelo Provimento nº 41/00, 
nos casos de omissão no dever de prestação de contas, processos julgados por 
irregularidade e protocolos em diligência à origem por mais de 120 (cento e vinte) dias, a 
entidade ficará impedida de receber novos repasses, enquanto perdurar o seu estado de 
inadimplência. 

Assim, há três conseqüências básicas: 

- Impedimento no recebimento de novos repasses de recursos; 

- Instauração de tomadas de contas pelo Tribunal, quando a entidade não 
presta contas; e 

- Não expedição de certidão liberatória. 

Por fim, o art. 32 do Provimento nº 29/94-TC, também especifica que a 
entidade não será considerada em estado de inadimplência, quando, sob nova 
administração, cumulativamente: 

I. Comprovar não ser o atual administrador o responsável pelos atos 
inquinados de irregularidade bem como a adoção de todas as 
providências no sentido de apurar os fatos e responsabilidades previstos 
no § 1º do referido artigo; 

II. Tiver atendido todas as solicitações e determinações do Tribunal de 
Contas, relativas às prestações ou tomadas de contas pendentes de 
julgamento; 
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III. Informar, na forma e periodicidade previstas no § 2º deste artigo, a 
situação das medidas adotadas contra os responsáveis da administração 
anterior, referentes às contas não prestadas, mesmo que já julgadas 
pelo Tribunal de Contas; 

IV. Promover o ajuizamento e acompanhamento das medidas 
encaminhadas pelo Tribunal de Contas ou pela Procuradoria do Estado 
junto ao Tribunal de Contas, que, pela sua natureza, sejam de sua 
exclusiva responsabilidade. 

3.1.2. Sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal1 

De acordo com o posicionamento recente do Tribunal de Contas, com base na 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Nº 101/00), a responsabilidade pelas irregularidades 
apontadas nas prestações de contas das transferências voluntárias é institucional (do 
Município), podendo ser responsabilizado solidariamente o Prefeito Municipal, em caso de 
comprovação de dolo, má-fé ou qualquer ilícito vinculado às irregularidades apontadas. 

 Nesta situação, deve o Município tomar as medidas legais cabíveis para 
responsabilizar o Ordenador da Despesa, à época, com vistas ao ressarcimento aos 
cofres do Município, de débitos imputados. 

 

3.2. CONSEQÜÊNCIAS PARA OS GESTORES 

Além das penalidades descritas, quando da não Prestação de Contas, dentro 
das normas do Provimento nº 29/94-TC, os administradores públicos e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores, serão enquadrados no Provimento nº 36/98-
TC, que assim dispõe: 

..”...Art. 1º- Compete ao Tribunal de Contas determinar aplicação de multa 
administrativa, por meio de acórdãos e resoluções. 

Art. 2º- Ficam sujeitos às multas administrativas: 

- Os administradores públicos e demais responsáveis por dinheiro, bens e 
valores da administração direta e indireta, incluídas as Fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder estadual e municipal, dos 
fundos e dos órgãos de regime especial. 

- Os responsáveis pelas aplicações de recursos repassados pelo Estado a 
município, órgãos e entidades públicas ou privadas, sob o aspecto 
contábil, orçamentário, operacional e patrimonial. 

Art. 3º- Estão sujeitos a multa os seguintes processos administrativos: 

1 - Prestação de Contas de convênio, auxílio e subvenção social. 

                                            
1 Aplicável para Entidades Públicas 
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2 - Tomada de Contas. 

3 - Adiantamentos. 

4 - Prestação de Contas Anuais. 

5 - Impugnação de atos administrativos e financeiros. 

6 - Denúncias 

7 - Registro de admissão de pessoal..”. 

Os arts. 4º e 5º estabelecem as situações puníveis e quais as penalidades 
aplicáveis, dependendo da ação ou omissão do agente causar ou não lesão ao erário. 
Dentre as infrações, destacam-se: 

• Deixar de prestar contas no prazo fixado em lei; 

• Deixar de encaminhar documentos ou informações solicitadas pelo Tribunal 
no prazo legal; e 

• Contratar ou adquirir bens e serviços sem processo licitatório ou deixar de 
observar formalidade determinada em lei. 

4. INELEGIBILIDADE 

As inelegibilidades são tratadas pela Lei Complementar Federal nº 64/94, de 
18.05.94, em seu art. 1º, inciso I, alínea “g”, abaixo transcrito: 

“Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do 
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, 
contados a partir da data da decisão”. 
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III. CERTIDÃO LIBERATÓRIA 

1. PARA ENTIDADES NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Certidão Liberatória serve de instrumento ao exercício do controle externo, 
do qual é parte integrante o Tribunal de Contas do Estado. Tem por fundamento o art. 75 
da Constituição Estadual, que estabelece que o controle externo, a cargo da Assembléia 
Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual 
compete, dentre outras atribuições, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pelo Estado e Municípios mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres. 

Em face de suas atribuições constitucionais, a Corte de Contas mantém 
controle dos repasses voluntários efetuados pelo Estado, às entidades privadas sem fins 
lucrativos, decorrendo do controle a emissão de Certidão Liberatória àqueles que 
comprovem a aplicação das importâncias recebidas. 

Para sua obtenção, basta que a entidade privada, cujo cadastro esteja 
anualmente atualizado no Tribunal de Contas do Paraná, solicite a expedição de Certidão 
Liberatória, podendo se utilizar dos meios eletrônicos, acessível no endereço 
www.tce.pr.gov.br, a qual não será fornecida somente nos casos de: 

• ausência de prestação de contas no prazo estabelecido; 

• contas julgadas irregulares; 

• diligência de processos por mais de 120 (cento e vinte) dias. 

2. PARA MUNICÍPIOS 

Em virtude das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal 
de Contas do Estado editou o Provimento n.º 38/2000, tendo por escopo fornecer 
instrumentos liberatórios de obrigações de comprovação da prestação de contas de recursos, 
bem como da observância dos limites relativos à educação, saúde e despesas de pessoal, 
nos termos do art. 25 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 

Desta forma, a Certidão Liberatória fornecida aos Municípios, pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, continua se apresentando como instrumento de exercício do 
controle externo, adaptado às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Têm-se, 
portanto, além do controle dos repasses efetuados voluntariamente pelo Estado, mecanismos 
de observância dos limites relativos à educação, saúde, das dívidas consolidada e mobiliária, 
de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar 
e de despesa total com pessoal. 
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Para sua obtenção o Município que não esteja em estado de inadimplência, ou 
seja, que tenha prestado contas dos recursos recebidos no prazo estabelecido, que não 
possua contas julgadas pela irregularidade e que não tenha processo em diligência por 
mais de 120 (cento e vinte) dias, poderá utilizar-se de meio eletrônico, no endereço  
www.tce.pr.gov.br.  

No caso de haver processo julgados irregulares, deverá solicitar a expedição 
de Certidão Liberatória, instruindo seu pedido com os documentos pertinentes atualizados 
(Certidões atualizadas dos Fóruns onde tramitam eventuais ações contra os 
administradores, processos de inscrição em dívida ativa, etc) 
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IV. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E A LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL 

Disponibiliza-se, a seguir, algumas observações pertinentes às regras para 
transferências voluntárias sob o enfoque da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.001 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), define transferência voluntária como a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema de Saúde. 

Prescreve que, para a realização de transferência voluntária, além das 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias (art. 25, § 1º), é necessário: 

• Exigência de dotação específica; 

• Observância ao disposto no Inciso X do art. 167 da Constituição; 

• Comprovação por parte do beneficiário de: 

- que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à 
prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

- cumprimento dos limites constitucionais relativos a educação e saúde; 

- observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusiva por antecipação da receita, de inscrição 
em restos a pagar e de despesa total com pessoal; 

- previsão orçamentária de contrapartida. 

Acerca deste último item, é importante destacar a abordagem da LRF sobre o 
custeio de despesas de competência de outros entes da federação: 

A cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios está prevista no 
texto constitucional, cabendo à lei complementar, nos termos do art. 23, Parágrafo Único, 
fixar normas visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

A Lei Complementar n.º 101, que estabelece normas gerais em matéria de 
finanças públicas, também estipulou, em seu art. 62, que os Municípios somente contribuirão 
para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação se houver 
autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual do Município, e 
que, observada a legislação local, seja celebrado Convênio, Acordo, Ajuste ou outro 
instrumento congênere. 
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Recomenda-se que nos convênios em que houver necessidade de contrapartida 
dos Municípios, para atendimento de despesas de competência do Estado, que seja 
observada a exigência contida na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ainda, veda a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada (art. 25, § 2º) e excetua, para fins da aplicação das sanções de suspensão de 
transferências voluntárias, aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência 
social (art. 25 § 3º), preservando assim, a continuidade de atividades fundamentais para a 
sociedade. 
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V. CONTROLE INTERNO 

No caso de entidades públicas, há que se observar o disposto pelo Artigo 76 da 
lei 4320/64, bem como pelo Artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
que tratam de mecanismos de controle interno com o objetivo entre outros, de avaliar os 
resultados da gestão orçamentária financeira patrimonial comprovar legalidades, avaliar o 
cumprimento de metas bem como a regularidade da aplicação de recursos públicos por 
entidade de direito privado . 

Assim, com o objetivo de orientar os Municípios e as entidades que recebem 
recursos a título de transferências voluntárias, apresenta-se, a seguir, modelo sistemático 
de organização da documentação necessária para composição da prestação de contas e 
para manutenção de controles internos razoáveis. 

1. PASTA COM FICHA CADASTRAL 

De posse da via do Instrumento Legal celebrado, o responsável poderá abrir 
uma pasta específica, juntando a ela ficha cadastral contendo os itens mais importantes 
para uma análise, a saber: 

- Órgão Repassador 

- Data de Assinatura 

- Objeto 

- Prazo de Vigência 

- Valor Conveniado 

- Repasses (único ou em parcelas) 

- Nº de Parcelas 

- Contrapartida do Município (% de participação) 

- N.º da Conta Corrente Específica 
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2. DOCUMENTOS DO ÓRGÃO REPASSADOR 

Anexar à pasta os documentos emitidos pelo Órgão Repassador, que 
integrarão a Prestação de Contas, conforme determina o Provimento nº 29/94-TC: 

Cópia do 
Convênio 

Datado e assinado pelas partes celebrantes 

Plano de 
Aplicação 

Em alguns Convênios celebrados, a Cláusula dos objetivos 
propostos menciona que os mesmos estão conforme Plano de 
Aplicação em anexo 

Publicação em 
Diário Oficial 
do Estado 

Solicitar cópia da publicação no Diário Oficial do Estado. 

Autorização 
Governamental 

A autorização para transferência de recursos é de competência 
exclusiva do Governador. Solicitar cópia, em atenção ao que 
determina o Decreto nº 3.471, de 30 de janeiro de 2.001, art. 10 e 
11, alterado pelo Decreto nº 3974 de 10/05/01. 

Aditivos Os mesmos caracterizam-se, principalmente, sob duas condições: 

- De alteração de prazo. 

- De alteração de valores – anexando documentação 
comprobatória da motivação do ato. 

Na elaboração da ficha cadastral, deverá ser atentamente 
observado o prazo de vigência, para que sejam possíveis alterações 
em razão do não recebimento de todas as parcelas conveniadas, 
obras não concluídas, etc. 

Publicações em 
D.0.E. 

Solicitar cópia das Publicações dos Termos Aditivos em Diário 
Oficial do Estado. 

Notas de 
Empenho e 
Liquidações 

Documentos emitidos pelo Órgão Repassador que identifiquem a 
Dotação Orçamentária específica, criando uma obrigação de 
pagamento, após a verificação do direito adquirido. 

Para cada liberação de recursos corresponderá um ou mais 
empenhos, e tantas quantas liquidações se fizerem necessárias 
para quitação dos recursos conveniados. 
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3. DOCUMENTOS DO BANCO 

Avisos de 
Crédito 

O setor responsável pela Pasta Específica (Convênios e Auxílios), 
em ato contínuo à celebração do Instrumento Legal, comunicará ao 
Setor Contábil (Tesouraria) que os recursos provenientes serão 
repassados, através de Conta Corrente Específica, em avisos de 
créditos, que deverão ser encaminhados em sua via original, para 
inclusão na referida Pasta, tão logo os recursos sejam repassados. 

Esta forma de atuação evitará a demora na elaboração da Prestação 
de Contas. 

Caso os referidos avisos não sejam fornecidos pelo Banco, deverão 
ser solicitados em 2ª via, autenticados pela Gerência do Banco. 

Extratos 
Bancários – 
Conta 
Movimento 

Aberta a Conta Corrente específica, a Tesouraria enviará 
mensalmente ao setor responsável (Convênios e Auxílios) as vias 
originais dos extratos, após a devida conciliação bancária para fins 
contábeis. 

ATENDER a determinação do art. 116, § 4º da Lei n.º 8.666/93 e 
alterações (Licitações e Contratos), qual seja: 

“Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de 
instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual 
ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo ou operação de mercado lastreada e títulos da 
dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em 
prazos menores que um mês”. 

Tal procedimento dará condições de se efetuar confronto dos 
créditos e dos débitos com as despesas correspondentes. Em caso 
de falta dos referidos extratos bancários, deverão ser solicitadas 
cópias autenticadas pela Gerência do Banco 

Extratos 
Bancários – 
Conta Aplicação 

Com a finalidade de não deixar os recursos em conta corrente no 
aguardo do início de sua aplicação, ou outro fator relevante, estes 
poderão ser aplicados e seus rendimentos utilizados nos objetivos 
propostos pelo Instrumento Legal. 

A Tesouraria enviará, mensalmente, ao setor responsável as vias 
originais dos extratos, após a devida conciliação bancária para fins 
contábeis. Tal procedimento dará condições de se efetuar um 
confronto de créditos correspondentes. Em caso de extravio desses 
extratos bancários, deverão ser solicitadas cópias autenticadas pela 
Gerência do Banco. 
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Avisos de 
Débito 

A Tesouraria, após a conciliação bancária para fins contábeis, 
deverá encaminhar todos os avisos de débito, ao setor competente 
(Convênios e Auxílios), para arquivamento. 

Após a análise dos débitos ocorridos, o setor responsável devolverá 
os não autorizados pelo instrumento legal, comunicando a 
necessidade de competente estorno. 

Considera-se débito em conta corrente, de Despesas Bancárias, 
somente a CPMF. 

4. DOCUMENTOS PRÓPRIOS 

Despesas São as autorizadas pela Cláusula dos Objetivos Propostos e/ou 
Plano de Aplicação em anexo. 
As notas fiscais de compras ou prestação de serviços, 
apresentadas em via original, atestadas ou certificadas pela pessoa 
competente, com identificação do responsável. 
Os Municípios deverão encaminhar junto com as Notas Fiscais 
ou documentos relativos às despesas, as Notas de Empenho e 
Liquidação por eles emitidos. 
As Notas Fiscais e Recibos de Prestação de Contas, após 
processadas conforme determina a Lei nº 4.320/64, deverão ser 
encaminhadas ao Setor Responsável (Convênios e Auxílios) para 
anexação e conciliação com os extratos bancários, facilitando com 
isso a elaboração das Prestações de Contas. 

Quadro 
Demonstrativo 
das Despesas 

Documento solicitado pelo Provimento nº 29/94-TC. que espelha 
com clareza todas as despesas autorizadas pelo Instrumento Legal, 
cotejadas com os lançamentos dos extratos bancários da conta 
movimento específica. 
Ver modelo em ANEXO II.  

Obras As Notas Fiscais correspondentes a Mercadorias ou Serviços, 
deverão estar em consonância com as determinações do Decreto 
nº 2.736/96, que regulamenta o ICMS 
Quando da emissão de notas fiscais de mercadorias relacionadas 
às obras, elas deverão ser detalhadas quanto a: 
• Quantidade, unidade, discriminação, preço unitário e preço total; 
Quando da emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços em 
Obras, eles deverão ser especificamente declarados, quanto ao 
Serviço Prestado, referente a qual parcela (boletim de medição), nº 
do contrato firmado. 
Estes documentos deverão ser encaminhados ao Setor 
Responsável (Convênios e Auxílios), após o processamento 
contábil, em via original 
EM ANEXO – DOCUMENTOS BÁSICOS À EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
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Termo de 
Conclusão da 
Obra 

Quando do encerramento da Obra, o Órgão Repassador emitirá 
Termo de Conclusão da Obra. 

Este documento deverá ser encaminhado ao Setor Responsável 
(Convênios e Auxílios) para o arquivamento na pasta específica 

Pelo Provimento nº 41/00 - O item L.1 do art. 2º do Provimento nº 
29/94-TC, passa a ter a seguinte redação: 

L.1) termo de conclusão ou de recebimento definitivo da obra, 
constando o nome e assinatura do profissional habilitado, matrícula 
funcional e identificação do ato da autoridade competente que o 
designou para os trabalhos de fiscalização; certidões de quitação 
dos encargos incidentes sobre a obra, na forma da legislação em 
vigor, bem como, do documento hábil expedido pelo Poder Público 
Municipal em relação a liberação da obra para uso e utilização para 
os fins autorizados (“ habite-se ou documento correspondente”). 

Termo de 
Compatibilidade 
Físico-
Financeira 

Quando da Prestação de Contas Parcial de determinada Obra, 
deverá ser solicitado do Órgão Repassador, Termo de 
Compatibilidade Físico-Financeira, que demonstrará a situação 
física da obra em relação aos recursos repassados. 

Pelo Provimento nº 41/00 - O item L.2 do art. 2º do Provimento nº 
29/94-TC, passa a ter a seguinte redação: 

L.2) Termo de compatibilidade físico-financeira, explicitando o 
percentual físico é compatível com o percentual financeiro dos 
recursos liberados, emitidos pelo setor de fiscalização responsável, 
indicado pelo órgão repassador, constando o nome e assinatura do 
profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato da 
autoridade competente que o designou para os trabalhos de 
fiscalização, quando se tratar de obra não concluída. 

Este documento será encaminhado ao Setor Responsável 
(Convênios e Auxílios) para o arquivamento na pasta específica 

Em caso de 
Recursos para 
Manutenção 

Quando do encerramento do Instrumento Legal (Convênios e 
Auxílios), o Órgão Repassador, após análise documental ou “in 
loco”, emitirá Termo de que os Objetivos foram atingidos. 

Este documento será encaminhado ao Setor Responsável 
(Convênios e Auxílios) para o arquivamento na pasta específica 

Em caso de 
Aquisição de 
Equipamentos e 
Material 
Permanente 

Quando do encerramento do Instrumento Legal (Convênios e 
Auxílios), o Órgão Repassador, após verificação “in loco”, emitirá 
termo de que os bens adquiridos estão instalados e em 
funcionamento. 

Pelo Provimento nº 41/00, a alínea “m” do § 1º do art. 2º do 
Provimento nº 29/94-TC, passa a ter a seguinte redação: 

m) comprovação de instalação e funcionamento do equipamento, 
através de documento emitido pelo órgão repassador, constando o 
nome e assinatura do profissional habilitado, matrícula funcional e 
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identificação do ato da autoridade competente que o designou para 
os trabalhos de fiscalização, quando o objeto do auxílio for a 
aquisição de equipamentos. 

Este documento será encaminhado ao Setor Responsável 
(Convênios e Auxílios) para o arquivamento na pasta específica 

OBS: Os equipamentos e Material permanente adquiridos deverão 
ser relacionados conforme discriminado no ITEM IV- 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Sub-Item - Documentos 
Próprios- C-8.2. 

Procedimentos 
Licitatórios 

Procedimento licitatório completo, em cópias, conforme determina o 
Provimento nº 29/94-TC. 

II- Nos casos de tomada de preços ou concorrência, além dos 
documentos elencados no inciso I (com a nova redação 
determinada pelo Provimento nº 41/00, em seu art. 2º, § 3º, Inciso II 
alínea “a”): 

“cópia do edital, acompanhado das publicações, comprovantes de 
habilitação e propostas’’ 

- Convite 

- Tomada de Preços 

- Concorrência 

Estes documentos, após os procedimentos formais determinados 
na Lei nº 8.666/93 e alterações, deverão ser encaminhados ao 
Setor Responsável (Convênios e Auxílios) para a anexação ao 
processo de Prestação de Contas 

Parecer Contábil O parecer contábil (*) deverá ser emitido por profissional habilitado, 
após o encerramento do Instrumento Legal (Convênios e Auxílios), 
declarando que os recursos foram utilizados de acordo com as 
despesas previstas nos objetivos propostos. 

Este documento, após assinatura do Contador - identificado com a 
matrícula no Conselho Regional de Contabilidade - CRC e do 
Ordenador da Despesa (Prefeito Municipal), deverá ser 
encaminhado ao Setor Responsável (Convênios e Auxílios) para o 
arquivamento na pasta específica. 

(*) Ver modelo em Anexo III 
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VI. OBRAS 

Neste último tópico, foram abordados, resumidamente, os principais aspectos 
relacionados às obras comumente executadas em convênios e auxílios, objetivando 
informar e orientar os responsáveis pela gestão através de recursos públicos na 
implementação e fiscalização de seus projetos. 

1. DOCUMENTOS BÁSICOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 

Conforme o art. 2º da Lei nº 8.666/93, as obras e serviços de Engenharia e 
Arquitetura a serem contratados com terceiros, pela Administração Pública, serão 
necessariamente precedidas de licitação. Desta forma, é necessário compreender o que 
seja uma obra e como melhor conduzi-la quando de sua contratação e ou execução. 

Conforme a A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), OBRA DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA é o "trabalho, segundo as determinações do projeto e 
as normas adequadas, destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um "bem" ou 
que tenha como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do 
ambiente natural". 

Assim, percebe-se claramente que toda obra de Engenharia só pode ser 
realizada se tiver sido definido, previamente, um projeto que aponte de maneira clara os 
parâmetros envolvidos. 

Mas, o que é, quem pode executar, que critérios respeitar, quando executar e o 
que deve conter para que o resultado final seja um projeto de boa qualidade? 

Quem? Os projetos de obras deverão ser elaborados por pessoas físicas ou 
jurídicas, devidamente habilitadas, às quais cabem as responsabilidades, 
os direitos e deveres previstos na legislação vigente (Lei nº 5.194/66); 

Quando? A elaboração de projetos de obras só deve ser feita quando os estudos 
antecedentes adequados - de Pré-viabilidade e de Viabilidade – 
contiverem recomendação neste sentido; 

Como? 1. O projeto deve desenvolver e aprofundar todos os aspectos 
pertinentes analisados pelo Estudo de Viabilidade; 

 2. É permitido, quando tecnicamente adequado, superar etapas do 
projeto; 

 3. A importância, o significado e o vulto da obra, no contexto da 
Engenharia e da Arquitetura, são elementos essenciais de decisão, 
com referência à superação de etapas de um projeto; 

Conteúdo? O projeto da obra, no grau que lhe for adequado, deverá conter todos os 
elementos e projetos específicos requeridos para a execução da obra, 
sendo que os mesmos serão definidos de acordo com o tipo de obra que 
virá a ser executada, ou seja, a edificação de escolas contemplará um 
conjunto de informações técnicas diferentes de obras de terraplenagem. 
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Assim, genericamente, tem-se os seguintes tipos básicos de obras de 
engenharia com as correspondentes informações técnicas mínimas: 

Edificação  levantamento topográfico, estudos geológicos, além do 
projeto arquitetônico (planta, implantação, cobertura e 
cortes), estrutural e de fundação, hidráulico e sanitário, 
elétrico, de incêndio, telefônico, de rede lógica, de 
paisagismo; 

Rede de Esgotos Levantamento topográfico, estudos geológicos, além do 
projeto de implantação, drenagem, integração e 
preservação do meio (urbanização, paisagismo, ecologia e 
outros); 

Pavimentação Levantamento topográfico, estudos geológicos, além do 
projeto geométrico, sinalização, drenagem, interferência, 
movimentação de terra e terraplenagem, infra e super-
estrutura, integração e preservação do meio (urbanização, 
paisagismo, ecologia e outros); 

Obras de Arte Corrente Levantamento topográfico, estudos geológicos, projeto de 
fundação e estrutural, drenagem, integração e preservação 
do meio (urbanização, paisagismo, ecologia e outros); 

Parques Levantamento topográfico, estudos geológicos, além do 
projeto de implantação, drenagem, integração e 
preservação do meio (urbanização, paisagismo, ecologia e 
outros). 

Afora os projetos, a execução de uma obra só deve ser conduzida se outros 
documentos complementares forem elaborados. Dentre eles, têm-se os seguintes como 
os mais relevantes: 

• memorial descritivo (contém informações descritas acerca da forma como a 
obra deverá ser executada e o que se espera de cada um dos serviços a 
serem executados); 

• especificações técnicas (informações técnicas acerca de cada um dos 
materiais a serem utilizados); 

• quantificações físicas (elenco de informações acerca dos quantitativos de 
materiais, de mão-de-obra ou de serviços a serem executados); 

• orçamento (definição dos valores unitários de materiais, mão-de-obra ou de 
serviços a executar, computando, ao final o montante global a dispender ao 
longo da execução da obra); 

• cronograma físico (prazo de execução de cada uma das etapas da obra, 
além da data de início da mesma); 
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• cronograma financeiro (previsão de desembolso ao longo do período de 
execução da obra); 

• cronograma físico-financeiro (união do cronograma físico com o financeiro, 
buscando a demonstração da compatibilidade entre os mesmos). 

Visando a padronização das obras a serem contratadas pelos diversos entes, 
alguns órgãos da Administração Pública Estadual compilaram e editaram manuais que 
definem os parâmetros que deverão ser considerados para cada tipo de projeto a ser 
desenvolvido. Um exemplo é o "Caderno de Projetos", editado em abril de 1.992, de 
autoria do DECOM, órgão ligado à Secretaria de Estado da Administração, o qual explicita 
tudo o que deve conter um projeto para que o mesmo seja adequado às necessidades da 
Administração Pública, e possa ser executado com o menor número de erros possível. 

Tal publicação pode ser complementada com publicações que contenham os 
parâmetros de construção específicos e que são definidos de acordo com a finalidade da 
edificação. Um exemplo é a publicação intitulada "Recomendações Básicas para a 
Execução de Escolas", editada pela FUNDEPAR (Fundação Educacional do Estado do 
Paraná), na qual encontram-se parâmetros construtivos. 

Alguns outros órgãos buscaram a padronização das edificações visando 
reduzir o trabalho das Administrações Públicas dos Municípios e, simultaneamente, 
reduzir os custos, já que é fornecida previamente uma estimativa de custos para a 
realização de determinada obra. Exemplo é o "Catálogo de Projetos Padrão" editado 
pela FAMEPAR (Fundação de Assistência aos Municípios do Estado do Paraná), no qual 
encontram-se projetos padrão de casas, creches, postos de saúde, etc. 

A Lei nº 8.666/93 define no seu art. 12 que, além dos requisitos técnicos que 
devem ser obrigatoriamente seguidos, outros terão que ser atendidos. É o caso de: 

a. segurança; 

b. funcionalidade e adequação ao interesse público; 

c. economia na execução, conservação e operação; 

d. possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matéria-prima existentes no local da execução, conservação e operação; 

e. facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 

f. adoção das normas técnicas adequadas; 

g. impacto ambiental. 

Com estes documentos já é possível atender o previsto na Lei nº 8.666/93, ou 
seja, tem-se o "Projeto Executivo" que, de acordo com a A.B.N.T. é o "projeto que reúne 
os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, detalhando o 
projeto básico". 
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2. EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

De acordo com a referida Lei, OBRA é "toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, podendo ser realizada através de execução direta ou indireta", 
onde, no caso de uma obra de Engenharia Civil, caracterizada pela predominância dos 
materiais sobre a mão-de-obra empregada, pode ser sub-dividida em: 

a. Construção - é a conjugação de atividades e de materiais empregados na 
execução de um projeto de Engenharia cujo intuito é o de criar algo novo; 

b. Reforma - é obra de melhoramento nas construções, sem aumentar sua 
área ou capacidade, sendo caracterizada pela colocação de seu objeto em 
condições normais de utilização ou funcionamento sem ampliar as medidas 
originais de seus elementos constitutivos; 

c. Ampliação - é obra de aumento de área ou capacidade de utilização, 
mantendo-se a orientação do projeto originário. 

Quanto à execução ela pode ser: 

a. Direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, 
empregando os próprios meios; 

b. Indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer 
das seguintes modalidades: 

- empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo e total; 

- empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra 
ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

- tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 
preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

- empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a 
sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, 
atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização em 
condições de segurança estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que foi contratada. 

É bastante difícil apontar a melhor maneira de executar uma obra pública, pois 
cada uma das modalidades tem as suas vantagens e desvantagens. No entanto, no 
momento em que for necessária a tomada de decisão, alguns parâmetros podem melhor 
balizar a escolha: 

a. o tipo de obra a executar; 

b. o tamanho de obra; 
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c. a localização da obra; 

d. a tecnologia envolvida; 

e. a existência e disponibilidade de empresas especializadas; 

f. a existência e disponibilidade de mão-de-obra qualificada nos quadros da 
Administração Pública; 

g. os prazos para a execução; 

h. a disponibilidade e interesse de empresas em querer executar a obra. 

Caso haja o interesse em contratar alguma empresa que venha a prestar o 
serviço de engenharia e arquitetura previsto, é importante que a mesma atenda aos 
seguintes requisitos: 

a. o objeto social da empresa seja compatível com o tipo de serviço que virá a 
ser executado; 

b. apresentar, dentre os componentes do corpo funcional, técnicos 
devidamente habilitados tecnicamente e registrados junto ao CREA-PR 
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná); 

c. informar, dentre os técnicos que compõem o seu quadro profissional, qual 
será o responsável pela condução dos serviços; 

d. encontrar-se registrada junto ao CREA-PR, comprovando não haver 
débitos junto ao mesmo; 

e. recolher a correspondente A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

f. apresentar as Certidões Negativas de Débito do INSS e FGTS; 

g. fornecer a matrícula da obra junto ao INSS após o recebimento da 
correspondente “Ordem de Serviço” e antes do início da mesma, 
conforme estabelece a Lei 8212/91, e a Instrução Normativa 069/00 do 
INSS 

h. entregar a Certidão Liberatória de Débito junto ao INSS comprovando a 
quitação de qualquer débito desta natureza e ligado à obra, devendo ser 
entregue após a emissão de “Termo de Recebimento Provisório da 
Obra” e antes do recebimento do “Termo de Recebimento Definitivo da 
Obra”. 
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3. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

Independentemente da maneira como será erigida, a fim de propiciar melhores 
condições de gerar uma obra em boas condições de uso, é importante o 
acompanhamento da execução da mesma. Esta atitude garante o emprego correto dos 
materiais devidos, através do método produtivo mais indicado, nas quantidades 
preceituadas tecnicamente e no momento mais oportuno. Permite também acompanhar o 
ritmo de execução de cada uma das etapas construtivas, dando condições, de maneira 
antecipada, de prever eventuais alterações no rumo, o que inclui a modificação justificada 
de prazos ou quantitativos. 

Esta tarefa deve caber a um técnico habilitado, o qual deverá exigir o 
preenchimento de um “Diário de Obras” (documento no qual constam as informações 
mais importantes acerca dos serviços executados a cada dia), que deverá fazer parte dos 
documentos a serem recebidos pelo órgão contratante ao final da obra. 

Agora, como a cada volume de serviço executado ao longo de determinado 
período (pactuado em contrato) deve existir a contrapartida, que neste caso é o justo 
pagamento, o preposto técnico do ente contratante, devidamente habilitado, deve 
preencher um relatório apontando o grau de atingimento de cada uma etapas 
construtivas. Este documento pode ser identificado como a “Folha de Medição”, 
devendo conter algumas informações: 

a. contratante ou órgão repassador dos recursos financeiros; 

b. identificação da obra; 

c. localização da obra; 

d. porte da mesma; 

e. valor global da obra; 

f. número do convênio; 

g. início previsto da obra; 

h. número da medição; 

i. período a que se refere a medição (devendo ser compatível com o previsto 
em contrato); 

j. data de realização da medição; 

k. contratado; 

l. início efetivo da obra; 

m. informações acerca do andamento da obra; 

n. informações acerca do estado da obra; 
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o. relação geral do serviços; 

p. custo unitário de cada um dos serviços; 

q. identificação do volume de serviços executados ao longo do período objeto 
da medição; 

r. valor unitário (por serviço) e global (a pagar) correspondente ao montante 
de serviços executados ao longo do período sob análise; 

s. identificação do montante global (serviço e valores financeiros) acumulado 
até o período considerado; 

t. data de realização da medição; 

u. identificação legível do técnico responsável pela medição, incluindo o seu 
número de registro junto ao CREA-PR, além da assinatura do mesmo; 

v. identificação legível do técnico da empresa executora responsável pela 
condução dos serviços, incluindo o seu número de registro junto ao CREA-
PR, além da assinatura do mesmo. 

Ressalte-se que os serviços medidos e apontados devem ser os que foram 
executados em conformidade com o previsto em projeto, o que inclui a constatação de 
que os materiais utilizados são compatíveis com o previsto no “Memorial Descritivo”. 
Caso haja alguma discrepância em relação a determinado serviço, a mesma deverá ser 
apontada, só podendo ser considerado como concluído após a efetivação do necessário 
reparo. 

Assim, após a comprovação de que os serviços foram executados, deverá ser 
efetuado o pagamento correspondente. 

4. DOS TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Um convênio firmado apresenta, em seu corpo, um objeto definido e que 
corresponde a satisfação de determinada necessidade, o que inclui valor total a ser gasto, 
prazo de vigência além do tempo para o cumprimento do objetivo. 

No entanto, as necessidades podem ser alteradas ao longo da execução do 
previsto, ou então, pode-se constatar que algumas adequações podem levar a melhores 
resultados quando analisados sob a ótica da eficácia, eficiência e efetividade. O resultado 
acaba sendo modificações nos quantitativos, com correspondentes acréscimos ou 
diminuições, sempre respeitando o previsto em lei. Isto significa dizer que é possível 
aceitar 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimos ou supressões nos casos de serviços 
ou obras. Excepcionalmente, nos casos em que estejam sendo executados serviços 
envolvidos em reforma, é possível admitir alterações, para mais ou menos, de até 50% 
(cinqüenta por cento), observados os requisitos da Lei 8666/93. 
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As modificações deverão ser justificadas tecnicamente, através de “Laudos 
Técnicos” que comprovem a efetiva necessidade das mesmas, devendo ser elaborados 
pelos profissionais competentes do órgão recebedor dos recursos financeiros e acatados 
pelo corpo técnico do órgão repassador desses recursos. 

Tal laudo pode contemplar também os casos em que haja a necessidade de 
alterar os prazos de execução ou o cronograma físico devendo, nestes casos, haver a 
necessária alteração do cronograma financeiro buscando a recompatibilização entre os 
dois (físico e financeiro). 

Tão logo as justificativas sejam aceitas, deverão ser formalizadas através da 
elaboração do “Termo Aditivo”. 

Concomitantemente, é importante que o órgão contratante da obra ou serviço 
inicie os entendimentos com o contratado, a fim de formalizar as modificações que serão 
executadas. Neste caso, será elaborado um “Termo Aditivo ao Contrato”, no qual 
estarão explicitadas e detalhadas todas as modificações propostas. 

5. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Tão logo seja emitida e entregue uma cópia da “Folha de Medição” ao 
contratado, o mesmo deverá emitir a correspondente Nota Fiscal, a qual poderá ser 
conjugada, contemplando os serviços executados e os materiais adquiridos. 

A fim de que a mesma possa ser considerada como válida, a Nota Fiscal 
deverá ser preenchida de maneira legível e nela deverão constar as seguintes 
informações gerais: 

- data da emissão; 

- número do convênio; 

- órgão responsável pelo repasse dos recursos financeiros; 

- número da parcela ou medição a que se refere; 

- identificação da obra a que se refere; 

- localização da obra a que se refere. 

Além destas informações deverá relacionar, no caso de aquisição de produtos, 
o seguinte: 

- especificação técnica detalhado do produto (dimensões, acabamento, 
características químicas, físicas e mecânicas, etc.); 

- quantidade correspondente; 

- unidade de medida (unidade, litro, etc.); 
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- valor unitário; 

- desconto concedido para cada item; 

- valor total do item. 

No caso do pagamento pela prestação de serviços, as seguintes informações 
complementares deverão ser apresentadas: 

- especificação técnica detalhada do serviço executado; 

- quantidade correspondente; 

- valor unitário; 

- valor total do item. 

6. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

Ao final da obra será efetuada avaliação global visando comprovar o grau de 
atendimento ao previsto em projeto, o que inclui a verificação da qualidade com que os 
diversos serviços foram executados, incluindo a verificação da adequação dos materiais 
empregados, além da constatação de que todos os elementos envolvidos apresentam a 
necessária funcionalidade. Neste momento, será emitido o “Termo de Recebimento 
Provisório da Obra”, devendo nele constar as mesmas informações contidas na “Folha 
de Medição”. 

O “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” será concedido após um 
prazo razoável e compatível com a verificação final das condições da obra, incluindo o 
prazo para que a executante entregue as necessárias Certidões Negativas de Débito. 

7. EXEMPLOS 

7.1. MEMORIAL DESCRITIVO: 

Documento que contém informações técnicas descritas acerca da forma como 
a obra deverá ser executada e o que se espera de cada um dos serviços a serem 
executados, o que pode incluir o processo produtivo a adotar. 

Exemplificadamente, no caso da construção de uma residência popular 
unifamiliar poderá contemplar informações acerca da instalação da obra, dos serviços 
preliminares, da movimentação de terra, da fundação, da superestrutura, da alvenaria, da 
cobertura e telhado, do forro, dos revestimentos, dos pisos, das esquadrias, das 
instalações elétricas, das instalações hidráulicas e sanitárias, da pintura, da limpeza final 
e da entrega definitiva da obra. 

De maneira mais detalhada, ter-se-ia o seguinte: 
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Vergas - sobre os vãos de portas e janelas serão executadas vergas de 
argamassa de concreto na largura da parede e com altura mínima de 0,05 
m para os vãos de até 0,85 m e 0,075 m para vãos maiores, contendo 2 
(duas) barras de aço ∅ 6,3 mm (CA-50), prolongadas 0,20 cm para cada 
lado do vão a cobrir. Para os vãos de porta e janela sob apoio da tesoura 
da cobertura, a verga será executada na largura da parede e altura de 
0,10 m, contendo 2 (duas) barras de aço ∅ 6,3 mm (CA-50). 

7.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Documento que contém as informações técnicas sobre cada um dos materiais 
a utilizar ao longo da execução da obra, visando a padronização da mesma e, mais 
importante, o alcance da adequação do resultado final ao objetivo básico. Desta forma, há 
como exigir do contratado o emprego do material desejado, deixando pouca margem de 
manobra para que possa ser feita a substituição de alguns dos materiais por outros de 
qualidade inferior (não adequados ao uso). 

Desta forma, ter-se-ia o seguinte: 

Fechadura: para as portas externas deverá ser empregada fechadura 
completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingüeta e 3 (três) 
dobradiças de ferro zincado de 3 ½” x 3”; 

Tijolo de barro: deverá atender a NBR 7171, aceitando-se peças com 4 
(quatro) ou 6 (seis) furos, largura mínima de 0,09 m, de primeira 
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e 
quebra máxima de 3% (três por cento). 

7.3. ORÇAMENTO 

Documento que contém informações acerca do custos de cada uma das etapas 
construtivas, sendo definido a partir do detalhamento e desmembramento destas etapas 
em tarefas que permitam a composição do custo, considerando, principalmente, a mão-
de-obra, material, equipamentos, encargos sociais, além do BDI. 

O resultado é o que segue abaixo: 
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SERVIÇOS VALOR (R$) INCID. (%) 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 9.310,00 8,27 

   

2. INFRA-ESTRUTURA 13.541,10 12,04 

   

3. SUPRA-ESTRUTURA 11.350,00 10,09 

   

4. PAREDES E PAINÉIS   

4.1 Alvenaria 11.837,00 10,52 

4.2 Esquadrias e Ferragens 10.002,30 8,89 

4.3 Vidros 521,40 0,46 

   

5. COBERTURA E FORROS 8.166,25 7,26 

   

6 . REVESTIMENTOS DE PAREDES   

6.1 Revestimentos 14.672,00 13,04 

6.2 Azulejos 5.936,50 5,28 

6.3 Pintura 6.864,80 6,10 

   

7. PISOS   

7.1 Cerâmica 911,40 0,81 

7.2 Cimento alisado, rodapés, soleiras e peitoris 903,80 0,80 

7.3 Carpet 3.085,50 2,74 

   

8. INSTALAÇÕES E APARELHOS   

8.1 Elétricas/Telefônicas 4.620,00 4,11 

8.2 Hidráulicas/Sanitárias/Aparelhos 7.125,00 6,34 

   

9. COMPLEMENTAÇÃO   

9.1 Limpeza 550,00 0,49 

9.2 Ligações e Habite-se 3.100,00 2,76 

   

Período de referência: 
Maio/99 

CUSTO TOTAL DA 
CONSTRUÇÃO 

112.497,05 100,00 
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7.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Documento que conjuga informações atinentes aos desembolsos a serem 
realizados por período, atrelando-os ao cumprimento de determinadas etapas 
construtivas. Assim, para a consecução de 140 m de pavimentação de via urbana, 
incluindo o recape com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, 
reperfilamento e revestimento com pré-misturado à frio (PMF), capa selante e colocação 
de placas de comunicação visual, poder-se-ia ter o seguinte: 

Item Serviço Mês Total % 

  01 02 03 04 (R$) físico 

1 Limpeza e lavagem da pista 80% 20%   6.758,95 1,57 

2 Pintura de ligação  50% 50%  37.174,23 8,64 

3 Pré-misturado a frio  50% 50%  335.919,46 78,11 

4 Capa selante  50% 50%  40.553,70 9,43 

5 Placa de obra 100%    1.200,00 0,28 

6 Instalação e mobilização 70%   30% 8.432,12 1,96 

Desembolso 
mensal (R$) 

12.509,64 208.175,48 206.823,70 2.529,64 430.038,46 
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PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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VII. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

1. EMITIDOS PELO ÓRGÃO REPASSADOR 

A prestação de contas dos Convênios, Auxílios e Subvenções Sociais, firmados 
entre o Governo Estadual e as entidades de Direito Público ou Privado, regulamentada 
pelo Provimento nº 29/94 do Tribunal de Contas, será constituída por: 

- Cópias dos Termos de Convênio, Ajuste ou Cooperação Técnico-financeira, 
acompanhadas dos termos aditivos, bem como das respectivas publicações 
no Diário Oficial. 

- Plano de Aplicação - na via original, no caso de auxílio e subvenção social 
especificando detalhadamente o objeto da transferência (utilização do 
recurso recebido) e aprovado previamente pelo órgão repassador da verba. 

- Nota de Empenho, Liquidação total/parcial de empenho (do órgão 
repassador) – somente para os órgãos subordinados à Lei nº. 4.320/64. 

- Autorização governamental para as transferências (conforme os termos do 
Decreto Estadual nº. 3471/01 de 31 de janeiro de 2.001, alterado pelos 
Decretos nºs 3.558 de 19/02/01 e nº 3974 de 10/05/01), mesmo para 
aquelas que apresentam termos de ajuste, ou convênios, bem como plano 
de aplicação. 

- Termo de que os objetivos das transferências foram atingidos. 

- No caso de aquisição de bens e equipamentos 

- Comprovação de instalação e funcionamento do equipamento, através 
de documentos emitidos pelo órgão repassador, com a respectiva 
identificação funcional e profissional do responsável. 

- No caso de obras de engenharia 

- Comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução da obra estão devidamente assegurados; 

- Termo de Conclusão ou recebimento definitivo da obra; ou 

- Termo de Compatibilidade Física, explicitando se o percentual físico é 
compatível com o percentual financeiro dos recursos liberados, 
emitidos pelo setor de fiscalização responsável, indicado pelo órgão 
repassador, para os casos de obras em execução. 
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2. EMITIDOS PELO BANCO 

Abrir conta corrente específica para a movimentação dos recursos recebidos, 
de acordo com o objeto de cada transferência. 

Os extratos bancários deverão compreender o período da abertura da conta 
corrente até o seu encerramento. 

Apresentar o demonstrativo de aplicação financeira dos recursos recebidos, 
especificando os rendimentos auferidos, em cada mês de aplicação. 

Avisos de créditos, referentes às liberações de parcelas, apresentados em 
documento original ou fotocópia autenticada pelo banco. 

3. DOCUMENTOS PRÓPRIOS 

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas, dirigido ao Presidente 
do Tribunal de Contas (Anexo I-A). 

Quadro demonstrativo das despesas efetuadas (Anexo II - modelo). Para os 
Municípios e demais Entidades Públicas, deverão ser anexado os empenhos e 
liquidações correspondentes. 

Conciliação Bancária conforme modelo – ANEXO IV 

Notas fiscais de compras ou prestação de serviços, apresentadas na via 
original, devidamente atestadas ou certificadas pela pessoa competente, com 
identificação funcional do responsável, observando os arts., 120, 125 e 187 do Decreto 
Estadual nº. 2.736/96, que regulamentou o ICMS. 

Recibos - no caso de trabalhador avulso sem vínculo empregatício, com 
identificação do RG e CPF, observando o art. 1º do Decreto Federal nº.1.826 de 29/02/96, 
que estabelece a alíquota de recolhimento para manutenção da seguridade social. 

Folhas de pagamento em vias originais com autenticação bancária ou 
assinatura e identificação (RG/CPF) dos funcionários. 

Em caso de pagamento de pessoal, juntar as guias originais dos comprovantes 
dos encargos sociais (FGTS e INSS), para comprovar as despesas. 

Parecer Contábil assinado por profissional habilitado com nº. do CRC. 

Cópia autenticada, pela comissão de licitação, do procedimento licitacional, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, conforme art. 38 da Lei 8666/93, com a 
autorização respectiva, a indicação de seu objeto e do recurso para a despesa, contendo: 

No caso de convite: 

a. ato de designação da Comissão de Licitação; 
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b. A aprovação, pela assessoria jurídica, da minuta do instrumento 
convocatório e do contrato, se houver; 

c. convite e anexos, com a indicação do local onde sua(s) cópia(s) 
foi(ram) afixada(s); 

d. Os recibos de entrega dos convites aos interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, em número mínimo de 3 (três), efetivamente 
disponibilizados 5 (cinco) dias úteis antes do recebimento das 
propostas ou da realização do evento; 

e. Comprovantes de habilitação das licitantes, se exigidos no convite; 

f. Propostas dos licitantes; 

g. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora; 

h. Pareceres técnicos ou jurídicos sobre a licitação; 

i. Recursos eventualmente apresentados e as respectivas decisões; 

j. Adjudicação e homologação do certame; 

k. Termo de contrato, em havendo, acompanhado da respectiva 
publicação resumida do Instrumento. 

No caso de Tomada de Preços e Concorrência Pública: 

- Nesses casos, além dos documentos relacionados anteriormente nas 
alíneas a, b, f, g, h,i e j, apresentar: 

- As publicações, no mínimo por uma vez, dos avisos do edital 
resumido, na Imprensa Oficial do Município e em jornal de grande 
circulação, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93; 

- Edital e anexos; 

- Nas Tomadas de Preços, os comprovantes de habilitação das 
licitantes, incluindo-se o cadastro. 

Nos casos de Obras: 

- Apresentar a CND específica da Obra e o documento hábil expedido 
pelo Poder Público Municipal em relação à liberação da obra para uso 
e utilização para os fins autorizados (“habite-se” ou documento 
correspondente) 

Os bens adquiridos, por força das Transferências Voluntárias, deverão 
apresentar os seguintes documentos: 
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- relação dos bens incorporados no exercício, contendo: Data da 
aquisição, discriminação de cada bem incorporado, número do 
processo licitatório e número da nota fiscal pertinente (Decorrentes da 
Execução Orçamentária e Independente da Execução orçamentária); 

- Relação das licitações realizadas no exercício para a aquisição de 
bens móveis e imóveis contendo: o número do processo licitatório, o 
vencedor do certame, o objeto e valor total; 

- A relação será acompanhada pelos Empenhos e Liquidações, 
enviados com as Notas Fiscais. 

4. OUTROS CASOS 

4.1. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, deve ser anexada à 
Prestação de Contas o respectivo processo administrativo da sua dispensa ou 
inexigibilidade, nos termos do art. 26 e parágrafo único da Lei nº 8.666/93, inclusive com a 
publicação do Ato (de dispensa ou inexigibilidade) no órgão oficial de divulgação. 

4.2. SEGURIDADE SOCIAL E FGTS 

Em todas as aquisições e contratações realizadas pela Administração Pública, 
direta ou indireta, precedidas ou não de licitação, exigir da contratada as Certidões 
Negativas do INSS (CND) e do FGTS (CRF). 

4.3. ENTIDADES PRIVADAS – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE 

Ressaltamos que as entidades privadas, apesar de não sujeitar-se aos ditames da 
Lei de Licitações nº 8666/93, quando manuseiam recursos públicos, obrigam-se a 
dar cumprimento ao princípio da economicidade, conforme disposto no Provimento 
29/94, abaixo transcrito: 

Provimento 29/94-TC – art. 2º, parágrafo 4º: 

No caso de entidades privadas, como não estão sujeitas ao 
procedimento licitatório, fica o responsável pela aplicação dos 
recursos públicos, obrigado ao atendimento do princípio de 
economicidade, justificando expressamente a opção utilizada, sob 
pena de responsabilidade pelo atos de gestão antieconômica. 

 

A ausência de quaisquer dos documentos relacionados será 
passível de multa ou a prestação de contas poderá ser 

considerada irregular. 
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VIII. ANEXOS 

1. ANEXO I 

1.1. MODELOS DE OFÍCIOS DE ENCAMINHAMENTO 

1.1.1. MODELO 1 - Prefeituras/Prestação de Contas de CONVÊNIO 

Ofício n.º ...          local, data 

Assunto: Prestação de contas de convênio 

Sr. Presidente: 

 

A Prefeitura Municipal de..., CNPJ nº..., com endereço à rua..., bairro..., CEP..., 
endereço eletrônico..., fones nºs...., fax nº..., através de seu representante legal, o Prefeito 
Municipal Sr..., portador da Cédula de Identidade nº... e CPF nº..., residente e domiciliado 
à rua...., bairro..., CEP..., endereço eletrônico..., fones nºs...., fax nº...., Município de..., 
vem à presença de Vossa Excelência para apresentar a prestação de contas do Convênio 
nº..., firmado em..., com o(a)... (nome do órgão repassador dos recursos), no valor de R$ 
..., tendo por objeto ... 

Esta prestação de contas está composta dos seguintes documentos: 

1) Termo de convênio; 

2) Termos aditivos (se houver); 

3) Comprovante de publicação do convênio e aditivos na imprensa 
oficial; 

4) Autorização governamental; 

5) Notas de empenho e liquidação de empenho; 

6) Plano de aplicação aprovado pelo órgão repassador; 

7) Termo expedido pelo órgão repassador, conforme o caso: 

- de cumprimento dos objetivos do convênio, ou 

- de conclusão de obra, ou 

- de compatibilidade físico-financeira ou 
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- de instalação e funcionamento de equipamentos; 

8) Avisos de créditos bancários; 

9) Extratos bancários da movimentação dos recursos em conta 
específica; 

10) Documentos do procedimento licitatório ou do processo administrativo 
de dispensa ou inexigibilidade de licitação (conforme o caso), de 
acordo com a relação exigida no § 3º do art. 2º do Provimento nº 
02/94-TC; 

11) Quadro demonstrativo das despesas; 

12) Documentos de despesas em vias originais; 

13) “Habite-se” do Poder Público Municipal liberando a obra para uso; 

14) Matrícula da obra junto ao INSS ou CND do INSS quando da 
conclusão da obra; 

15) Parecer Contábil com identificação do CRC do contador. 

Atenciosamente, 

Nome 

Prefeito Municipal 

 

Exmo Conselheiro. ... 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Praça N. Sra. Salete, s/n.º - Centro Cívico - CEP 80.530-910 

Curitiba-Pr. 
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1.1.2. MODELO 2 - Prefeituras/Prestação de Contas de AUXÍLIO 

 

Ofício n.º ...          local, data 

 

Assunto: Prestação de contas de auxílio 

 

Sr. Presidente: 

 

A Prefeitura Municipal de..., CNPJ nº..., com endereço à rua..., bairro..., CEP..., 

endereço eletrônico..., fones nºs...., fax nº..., através de seu representante legal, o Prefeito 

Municipal Sr..., portador da Cédula de Identidade nº... e CPF nº..., residente e domiciliado 

à rua...., bairro..., CEP..., endereço eletrônico..., fones nºs...., fax nº...., Município de..., 

vem à presença de Vossa Excelência para apresentar a prestação de contas de Auxílio 

recebido através do(a)... (nome do órgão repassador dos recursos), no valor de R$ ..., 

tendo por objeto ... 

Esta prestação de contas está composta dos seguintes documentos: 

1) Autorização governamental; 

2) Notas de empenho e liquidação de empenho; 

3) Plano de aplicação aprovado pelo órgão repassador; 

4) Termo expedido pelo órgão repassador, conforme o caso: 

- de cumprimento dos objetivos do auxílio, ou 

- de instalação e funcionamento de equipamentos; 
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5) Avisos de créditos bancários; 

6) Extratos bancários da movimentação dos recursos em conta específica; 

7) Documentos do procedimento licitatório ou do processo administrativo de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação (conforme o caso), de acordo com 

a relação exigida no § 3º do art. 2º do Provimento nº 02/94-TC; 

8) Quadro demonstrativo das despesas; 

9) Documentos de despesas em vias originais; 

10) Parecer Contábil com identificação do CRC do contador. 

 

Atenciosamente, 

 

Nome 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Exmo. Conselheiro... 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Praça N. Sra. Salete, s/n.º - Centro Cívico - CEP 80.530-910 

Curitiba-Pr. 
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1.1.3. MODELO 3 - Entidades/Prestação de contas de CONVÊNIO 

 

Ofício n.º ...         Local, data 

 

Assunto: Prestação de contas de convênio 

 

Sr. Presidente: 

A Associação..., CNPJ nº..., com endereço à rua..., bairro..., CEP..., endereço 

eletrônico..., fones nºs..., fax nº..., Município de..., através de seu representante legal, o 

Presidente Sr...., portador da Cédula de Identidade nº ... e CPF n.º ..., residente e 

domiciliado à rua... nº..., bairro..., CEP..., endereço eletrônico..., fones nºs...., fax nº. ..., 

Município de..., vem à presença de Vossa Excelência para apresentar a prestação de 

contas do Convênio nº ..., firmado em..., com o(a)... (nome do órgão repassador dos 

recursos), no valor de R$..., tendo por objeto... 

Esta prestação de contas está composta dos seguintes documentos: 

1) Termo de Convênio; 

2) Termos aditivos (se houver); 

3) Comprovante de publicação do convênio e aditivos na imprensa 

oficial; 

4) Autorização governamental; 

5) Notas de empenho e liquidação de empenho; 

6) Plano de aplicação aprovado pelo órgão repassador; 

7) Termo expedido pelo órgão repassador, conforme o caso: 

- de cumprimento dos objetivos do convênio, ou 
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- de conclusão de obra, ou 

- de compatibilidade físico-financeira ou 

- de instalação e funcionamento de equipamentos; 

8) Avisos de créditos bancários; 

9) Extratos bancários da movimentação dos recursos em conta 

específica; 

10) “Habite-se” do Poder Público Municipal liberando a obra para uso; 

11) Matrícula da obra junto ao INSS ou CND do INSS quando da 

conclusão da obra; 

12) Quadro demonstrativo das despesas; 

13) Documentos de despesas em vias originais; 

14) Parecer Contábil com identificação do CRC do contador. 

Atenciosamente, 

 

Nome 

Presidente da entidade 

 

Exmo. Conselheiro... 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Praça N. Sra. Salete, s/nº - Centro Cívico - CEP 80.530-910 

Curitiba-Pr 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

DIRETORIA REVISORA DE CONTAS 

 

48 

 

1.1.4. MODELO 4 - Entidades/Prestação de Contas de AUXÍLIO ou 
SUBVENÇÃO SOCIAL 

 

Ofício n.º ...          local, data 

Assunto: Prestação de contas de auxílio ou subvenção social 

 

Sr. Presidente: 

A Associação..., CNPJ nº..., com endereço à rua..., bairro..., CEP..., endereço 

eletrônico..., fones nºs..., fax nº..., Município de..., através de seu representante legal, o 

Presidente Sr...., portador da Cédula de Identidade nº ... e CPF n.º ..., residente e 

domiciliado à rua... nº..., bairro..., CEP..., endereço eletrônico..., fones nºs...., fax nº. ..., 

Município de..., vem à presença de Vossa Excelência para apresentar a prestação de 

contas de Auxílio (ou Subvenção Social) recebido através do(a)... (nome do órgão 

repassador dos recursos), no valor de R$..., tendo por objeto... 

Esta prestação de contas está composta dos seguintes documentos: 

1) Autorização governamental; 

2) Notas de empenho e liquidação de empenho; 

3) Plano de aplicação aprovado pelo órgão repassador; 

4) Termo expedido pelo órgão repassador, conforme o caso: 

• de cumprimento dos objetivos do auxílio ou subvenção social, ou 

• de instalação e funcionamento de equipamentos; 

5) Avisos de créditos bancários; 

6) Extratos bancários da movimentação dos recursos em conta 

específica; 
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7) Quadro demonstrativo das despesas; 

8) Documentos de despesas em vias originais; 

9) Parecer Contábil com identificação do CRC do contador. 

 

Atenciosamente, 

 

Nome 

Presidente da Entidade 

 

 

 

Exmo. Conselheiro... 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Praça N. Sra. Salete, s/n.º - Centro Cívico - CEP 80.530-910 

Curitiba-Pr. 
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1.2. MODELOS DE OFÍCIOS DE ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS 

 

1.2.1. MODELO 1 – Prefeituras 

 

Ofício n.º ...         Local, data 

 

Assunto: Prestação de contas de ...  Processo nº 

Sr. Presidente: 

A Prefeitura Municipal de ... ou a Associação ..., CNPJ n.º ..., com endereço à 

rua ..., bairro ..., CEP ..., endereço eletrônico ..., fones nºs. ..., fax nº. ..., Município de ..., 

através de seu representante legal, o Prefeito Municipal Sr. ..., ou Presidente Sr. ..., 

portador da Cédula de Identidade nº ... e CPF n.º ..., residente e domiciliado à rua ... ..., 

bairro ..., CEP ..., endereço eletrônico ..., fones nºs. ..., fax nº. ..., Município de ..., vem à 

presença de Vossa Excelência para, em atendimento à Instrução/Informação/Parecer 

e/ou Resolução nº ..., exarada no Processo em epígrafe, encaminhar os documentos e/ou 

esclarecimentos abaixo relacionados. 

1) ... 

2) ... 

Atenciosamente, 

Nome 

Prefeito Municipal 

 

Exmo. Conselheiro... 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça N. Sra. Salete, s/n.º - Centro Cívico - CEP 80.530-910 
Curitiba-Pr. 
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1.2.2. MODELO 2 – Entidades 

 

Ofício n.º ...         Local, data 

 

Assunto: Prestação de contas de ..  Processo nº 

Sr. Presidente: 

 

A Associação ..., CNPJ n.º ..., com endereço à rua ..., bairro ..., CEP ..., 

endereço eletrônico ..., fones nºs. ..., fax nº. ..., Município de ..., através de seu 

representante legal, o Presidente Sr. ..., portador da Cédula de Identidade nº ... e CPF n.º 

..., residente e domiciliado à rua ... ..., bairro ..., CEP ..., endereço eletrônico ..., fones nºs. 

..., fax nº. ..., Município de ..., vem à presença de Vossa Excelência para, em atendimento 

à Instrução/Informação/Parecer e/ou Resolução nº ..., exarada no Processo em epígrafe, 

encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados. 

1) ... 

2) ... 

Atenciosamente, 

Nome 
Presidente da entidade 

 

Exmo. Conselheiro... 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Praça N. Sra. Salete, s/n.º - Centro Cívico - CEP 80.530-910 

Curitiba-Pr. 
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2. ANEXO II 

2.1. – QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 

Modelo 

DATA NOTA FISCAL/ 
RECIBO EMPRESA FORNECEDOR VALOR R$ CHEQUE Nº DATA DE 

ABERTURA LICITAÇÃO Nº MODALIDADE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL R$    

 

LOCAL, DATA 

 

____________________________ 

Nome do funcionário responsável 
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3. ANEXO III 

3.1. PARECER CONTÁBIL 

 

Modelo 

Trata o processo de Prestação de Contas de recursos recebidos pela 
Municipalidade, proveniente da .................. (Órgão Repassador),através do Convênio nº 
..........., firmado em ............, que tem como objetivo ........................................... 

Os repasses foram efetuados em .............. parcelas, que são: 

PARCELA Nº DATA VALOR - R$ 

   

   

 TOTAL R$  

Durante o período, houve aplicação financeira, cujos rendimentos importam em 
R$ .............., que, adicionados aos repasses, perfazem o montante de R$ ...................... 

O extrato bancário retrata fielmente a movimentação em conta corrente 
específica e exclusiva para fins deste Convênio, a qual apresenta saldo zerado, cujas 
datas e valores correspondem aos créditos e comprovantes de despesas anexados. 

Com relação às despesas, as mesmas somam R$ .............................. 
demonstrando igualdade entre receita e despesa, sendo que foram realizadas de acordo 
com a Lei n. 8.666/93 e registradas conforme a Lei 4.320/64. 

Desta forma, somos de Parecer favorável à aprovação desta Prestação de 
Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a 
legislação em vigor. 

Local / data 

____________________________ 

Nome 

CRC 

Obs.: Caso a conta corrente apresente saldo final, comprovar recolhimento dos 
valores devidamente atualizados. 
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4. ANEXO IV 

4.1. RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

 

 

Entidade: CNPJ: 

Endereço: Telefone: 
 

Responsável  

Cargo  
 

Convênio Nº Valor Exercício 

 

Saldo bancário conforme extrato em 
____/____/____ 

R$ 

(-) Cheques não compensados pelo banco R$ 

(-) Outros débitos não lançados pelo banco R$ 

(=) Saldo bancário conciliado R$ 
 

Saldo contábil da Entidade em 
____/____/____ 

R$ 

(+) Créditos não contabilizados R$ 

(-) Débitos não contabilizados R$ 

(=) Saldo contábil conciliado R$ 
 

Cheques não compensados pelo banco  Outros débitos não lançados pelo banco 

Nº Cheque Emissão Valor  Nº Aviso Data Valor 

 ____/____/____    ____/____/____  

 ____/____/____    ____/____/____  

 Total    Total  

 

Local e Data Responsável pela contabilidade/CRC Ordenador de despesas/CPF 
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5. Anexo V 

5.1. CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

Ofício de Encaminhamento Anexo IA/B 

Termo de Convênio, de Cooperação Técnica ou de Responsabilidade  

Publicação no Diário Oficial do Estado  

Termo(s) Aditivo(s) e publicação(ões)  

Plano de Aplicação Aprovado pelo Órgão  

Autorização Governamental para firmar Convênio  

Notas de Empenho  

Notas de Liquidação  

Parecer Contábil Anexo III 

Quadro Demonstrativo das Despesas Anexo II 

Despesas Correspondentes- Documentos   

Avisos de Créditos  

Extratos bancários e Conciliação Bancária Anexo IV 

Extratos de Aplicação Financeira  

Licitação (se houver)  

Um dos documentos abaixo, certificando o cumprimento do(s) objetivo(s) 
da transferência, emitido pelo órgão repassador: 

 

16.1. Termo de Compatibilidade físico-financeira  

16.2. Termo de Conclusão de Obra  

16.3. Termo de Instalação dos Equipamentos   

Termo de cumprimento dos objetivos  

17. Certidão do INSS específica para a obra  

18 . Comprovante da matrícula de obra junto ao INSS  

19. Habite-se, liberando a obra para uso  
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6. ANEXO VI 

6.1. FICHA CADASTRAL 

DADOS DA ENTIDADE 

NOME: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: Nº 

BAIRRO: TELEFONE: (____) ______-_____ FAX: (____) ____-_____ 

CEP: MUNICÍPIO: 

Tipo da Entidade (marque com um “X”: 
� Entidade �Órgão Público � Autarquia � Ltda 

� Economia Mista � Empresa Pública � Fundação � Pública � Privada � Fundo 

Obs.: No caso de fundação assinalar o tipo de iniciativa: Pública ou Privada 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELA REPRESENTAÇÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE: 
Presidente: 
NOME 

CPF: RG ÓRGÃO EMISSOR: 

CARGO: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: CIDADE: 

TELEFONE: (____) _____-_____ FAX: (____) _____-_____ 

DATA DA POSSE: _____/_____/_____ ATÉ: _____/_____/_____ 

TESOUREIRO: 
NOME 

CPF: RG ÓRGÃO EMISSOR: 

CARGO: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: CIDADE: 

TELEFONE: (____) _____-_____ FAX: (____) _____-_____ 

DATA DA POSSE: _____/_____/_____ ATÉ: _____/_____/_____ 

Documentos a serem anexados a esta ficha: 
1. Cópia do cartão do CNPJ atualizado 
2. Cópia da Ata de posse da atual diretoria (ou portaria) 
3. Cópia legível do CPF e RG do Presidente e Tesoureiro (ou responsáveis legais) 
Obs.: Não serão aceitos documentos enviados via Fax. 
OO  CCAADDAASSTTRROO  DDEEVVEERRÁÁ  SSEERR  AATTUUAALLIIZZAADDOO  AANNUUAALLMMEENNTTEE  OOUU  SSEEMMPPRREE  

QQUUEE  OOCCOORRRREERR  AA  MMUUDDAANNÇÇAA  DDOOSS  RREESSPPOONNSSÁÁVVEEIISS..  
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Tendo em vista os altos índices de impropriedades verificadas nas análises das 
comprovações das transferências voluntárias, sugerimos abaixo, medidas preventivas que 
visam a otimização das prestações de contas, evitando conseqüências punitivas aos 
tomadores de recursos: 

a) Adotar sistema administrativo adequado para o acompanhamento da execução 
das transferências voluntárias. 

b) Manter controle individual das transferências voluntárias. 

c) Manter adequado sistema de comunicação entre os setores envolvidos na 
execução das transferências voluntárias, no sentido de evitar desencontros que 
poderão gerar irregularidades na análise das prestações de contas, como o 
Setor Jurídico, Setor Contábil, Setor de Compras e Comissão de Licitação. 

d) Enviar corretamente os dados referentes ao SIM-AM dos convênios, auxílios e 
subvenções sociais, pois serão confrontados com as prestações de contas 
enviadas à Diretoria Revisora de Contas. 

e) Na dúvida quanto a procedimentos na aplicação de recursos transferidos pelo 
Governo Estadual, consultar a Diretoria Revisora de Contas. 

f) Aplicar os recursos recebidos de transferências voluntárias somente no objeto 
proposto, uma vez que se trata de “dinheiro marcado”, não sendo aceitos 
desvios de finalidade. 

g) Não esperar o prazo final para a prestação de contas (30/04), para evitar filas 
indesejáveis e atraso na emissão da Certidão Liberatória. (novo prazo 
estabelecido pelo art. 1º do Prov. nº 51/04) 

h) Atender às solicitações do Tribunal de Contas em relação a documentos 
formais faltantes, considerando o princípio da “continuidade da administração”. 

i) Quando se tratar de obras, exigir por ocasião da Ordem de Serviço, a matrícula 
da mesma junto ao INSS, considerando o disposto pela Lei 8212/91 e Instrução 
Normativa 069/00 INSS. 

j) Evitar pagamentos adiantados a fornecedores de serviços e materiais. 

k) Para cada convênio, abrir uma conta corrente específica, aplicando no 
mercado financeiro os saldos não utilizados, nos moldes do Artigo 116, § 4º da 
Lei 8666/93. 

l) Entidades não são obrigadas a fazer um processo licitatório completo, de 
acordo com o artigo 1º da Lei nº 8666/93, mas, preservando o princípio 
constitucional da economicidade, bem como o disposto pelo Artigo 2º, § 4º do 
Provimento 29/94-TC, recomendamos seja feita uma coleta de preços com o 
mínimo de 03 empresas, para verificação do preço mais vantajoso. 

m) As decisões da APM devem ser sempre tomadas em reuniões com os 
componentes e direção da escola, para que sejam atendidos os interesses da 
comunidade escolar, não esquecendo que a responsabilidade é do Presidente 
da entidade. 

n) Fiscalizar e certificar que todos os bens adquiridos encontram-se nas 
especificações e objetivos do convênio. 
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o) Elaborar contratos com empresas prestadoras de serviços, cumprindo e 
cobrando todas as atribuições ali especificadas. 

p) Utilizar o check-list como modelo, para verificação se os documentos básicos 
para uma prestação de contas estão juntados. 

q) Objetivando facilitar o manuseio e análise da prestação de contas, quando de 
sua montagem, existindo grande volume de documentos relativos às despesas 
realizadas (processos licitatórios, notas fiscais, recibos, etc.), estes deverão 
estar no final da prestação de contas, na forma de anexo(s). 
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INSTRUMENTOS LEGAIS 

PROVIMENTO 29/94 

PROVIMENTO 36/98 

PROVIMENTO 41/00 
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IX. INSTRUMENTOS LEGAIS 

1. PROVIMENTO Nº 29/94 

(Publicado no D.O.E. nº 4.292, de 27.06.94, p.3)2 

Dispõe sobre a prestação e tomada de contas referentes às transferências, a qualquer 
título, tais como subvenções, auxílios e convênios, feitas pelo Estado do Paraná a 
entidades de direito público ou privado e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 
estabelecidas na Constituição Federal e na do Estado, para cumprimento do estabelecido 
no inciso I, do art. 26 e no art. 27 da Lei nº 5.615, de 11 de agosto de 1967, com 
fundamento no art. 19 da mesma Lei, e 

Considerando a competência e atribuições fixadas pelos arts. 70 e 71 da Constituição 
Federal e pelos arts. 74 e 75 da Constituição do Estado do Paraná; 

Considerando que a missão constitucional do julgamento das contas dos responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos, bem como da fiscalização da aplicação dos 
recursos repassados pelo Estado do Paraná envolve os processos de prestação e 
tomadas de contas, necessitando da correta instituição dos procedimentos necessários à 
regular tramitação e julgamento; 

Considerando a necessidade de ser corretamente aplicada a sanção prevista no art. 27 
da Lei nº 5.615/67 estabelecendo-se, inclusive, os critérios necessários para a 
caracterização do estado de inadimplência da entidade pública ou privada e as 
obrigações a serem cumpridas pelos administradores sucessores, de forma a serem 
atingidos os postulados de Administração Pública e de defesa do patrimônio público; 

Considerando o contido na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que estabelece as 
penalidades e procedimentos aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de improbidade 
administrativa; 

Considerando que ao controle interno de cada Poder, nos termos do art. 74 e seu § 1º 
da Constituição Federal e do art. 78 e § 1º da Carta Estadual, cabe o dever de apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional, bem como de cientificar o 
Tribunal de Contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de 
responsabilidade solidária; 

Considerando que a natureza das decisões do Tribunal de Contas de que resulte 
imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo impõe a necessária 
regulamentação de procedimentos, de forma a tornar exeqüível as suas decisões, e 

                                            
2 Revoga Provimento nº 15/87, de 15.10.1987 
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Considerando o papel fundamental da Procuradoria do Estado junto ao Tribunal de 
Contas, no exercício das atribuições constantes do art. 14, da Lei nº 5.615/67, o que 
implica na regulamentação de suas atividades nos casos previstos nestes julgamentos e 
no encaminhamento e acompanhamento das execuções das decisões, bem como no 
necessário aparelhamento e instrumentalização, 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I - Da Prestação e Tomada de Contas 

SEÇÃO I - Da Prestação de Contas 

Art. 1º - As entidades de direito público ou privado que receberem recursos do Estado, a 
qualquer título, serão obrigadas a comprovar, perante o Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, na forma estabelecida neste Provimento, a aplicação das importâncias recebidas 
nos fins a que se destinarem, sob as penalidades e responsabilidades previstas em lei. 

§ 1º - As cláusulas dos convênios indicarão os prazos para a aplicação das suas 
respectivas parcelas e demais providências exigidas por este Provimento. 

§ 2º - A prestação de contas de que trata o caput deste artigo será feita: 

I - a prestação de contas de subvenção, auxílio ou convênio, de que trata o 
caput deste artigo, reunirá todas as parcelas transferidas no exercício 
financeiro, devendo ser apresentada até 30 de abril do exercício 
subseqüente. (nova redação dada pelo art. 1º do Provimento nº 51/00) 

II – por parcela realizada, ao término de sua aplicação, apresentada ao 
órgão descentralizador dos recursos (art. 116, § 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993) (revogado pelo art. 6º do Provimento nº 41/00) 

§ 3º - Independentemente dos prazos e eventos previstos no parágrafo anterior ou 
da execução total do objeto das transferências, os gestores das entidades citadas 
no caput deverão oferecer a respectiva prestação de contas no prazo de 30 (trinta) 
dias após o término dos mandatos ou cargos. 

SEÇÃO II - Dos Elementos de Informação e Prova 

Art. 2º- A prestação de contas a que se refere o art. 1º será apresentada, por 
requerimento protocolado na Diretoria de Expediente, Arquivo e Protocolo do Tribunal de 
Contas contendo os elementos de informação e prova constantes dos parágrafos abaixo 
enunciados, sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos neste Provimento. 

§ 1º - O processo de prestação de contas relativo a subvenções e auxílios sociais 
compor-se-á de: 

a) ofício de encaminhamento da prestação de contas; 
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b) plano de aplicação a que se destinou o recurso, previamente aprovado 
pelo órgão repassador, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

1) identificação do objeto a ser executado; 

2) metas a serem atingidas; 

3) etapas ou fases de execução; 

4) plano de aplicação dos recursos financeiros; 

5) cronograma de desembolso; 

6) previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da 
conclusão das etapas ou fases programadas; 

7) comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, no caso de obra 
ou serviço de engenharia; 

c) nota de empenho; 

d) liquidação total/parcial de empenho; 

e) quadro demonstrativo das despesas efetuadas; 

f) notas fiscais de compras ou prestação de serviços, apresentadas na via 
original, devidamente atestadas ou certificadas pela unidade competente, 
com identificação do responsável; 

g) recibos, quando for o caso de trabalhador avulso, sem vínculo 
empregatício, com identificação do RG e CPF; 

h) nos casos de auxílio financeiro para pagamento de pessoal, deverão ser 
anexadas a folha de pagamento e as guias originais ou autenticadas dos 
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais(FGTS e INSS), para o 
regime celetista; a lei dos servidores municipais, com a sua publicação no 
órgão oficial e comprovante do recolhimento previdenciário, quando o regime 
for estatutário; 

i) cópias do processo licitatório ou do ato que declarar a dispensa ou 
inexigibilidade daquele procedimento; 

j) extratos bancários, com abertura de conta corrente específica e 
demonstrativos de aplicações financeiras; 

k) avisos de créditos bancários; 
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l.1) termo de conclusão ou de recebimento definitivo da obra, constando o 
nome e assinatura do profissional habilitado, matrícula funcional e 
identificação do ato da autoridade competente que o designou para os 
trabalhos de fiscalização; certidões de quitação dos encargos incidentes 
sobre a obra, na forma da legislação em vigor, bem como, do documento 
hábil expedido pelo Poder Público Municipal em relação á liberação da obra 
para uso e utilização para os fins autorizados ("habite-se” ou documento 
correspondente) (nova redação dada pelo art. 3º do Provimento nº 41/00) 

l.2) termo de compatibilidade físico-financeira, explicitando se o percentual 
físico é compatível com o percentual financeiro dos recursos liberados, 
emitidos pelo setor de fiscalização responsável, indicado pelo órgão 
repassador, constando o nome e assinatura do profissional habilitado, 
matrícula funcional e identificação do ato da autoridade competente que o 
designou para os trabalhos de fiscalização, quando se tratar de obra não 
concluída; (nova redação dada pelo art. 3º do Provimento nº 41/00) 

m) comprovação de instalação e funcionamento do equipamento, através de 
documento emitido pelo órgão repassador, constando o nome e assinatura 
do profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato da 
autoridade competente que o designou para os trabalhos de fiscalização, 
quando o objeto do auxílio for a aquisição de equipamentos; (nova redação 
dada pelo art. 4º do Provimento nº 41/00) 

n) parecer contábil; 

o) indicação dos responsáveis pelo controle interno; e 

p) parecer dos responsáveis pela prestação e tomada de contas pelo 
controle interno. 

§ 2º - A prestação de contas de convênio, além dos elementos de informação e 
prova estabelecidos no parágrafo anterior, será composta de: 

a) cópia de convênio e, se for o caso, do termo aditivo, bem como da 
respectiva publicação no Diário Oficial; 

b) comprovação de autorização da autoridade competente para celebração 
do instrumento. 

§ 3º - A documentação referente ao processo licitatório, aplicável somente a 
entidades de direito público ou integrantes da Administração Direta ou Indireta, 
deverá conter: 

I - nos casos de convite: 

a) ato de designação da Comissão de Licitação; 

b) cópia do convite; 

c) comprovante de entrega dos convites; 
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d) propostas dos participantes; 

e) pareceres técnicos ou jurídicos; 

f) ata de julgamento; 

g) adjudicação e homologação da licitação; 

II - nos casos de tomada de preços ou concorrência, além dos documentos 
elencados no inciso I: 

a)cópia do edital acompanhado das publicações, comprovantes de 
habilitação e propostas; (nova redação dada pelo art. 2º do 
Provimento nº 41/00) 

b) ata da reunião da Comissão de Licitação que deliberou sobre a 
habilitação dos proponentes; 

c) cópia da divulgação do resultado com os respectivos comprovantes 
de publicação. 

§ 4º - No caso de entidades privadas, não sujeitas ao procedimento licitatório, fica o 
responsável pela aplicação dos recursos repassados obrigado ao atendimento dos 
princípios de economicidade e eficiência, justificando, expressamente, a opção 
utilizada, sob pena de responsabilidade pelos atos de gestão antieconômica. 

§ 5º - As prestações de contas de convênios firmados pelas instituições 
descentralizadas da administração estadual com as entidades de direito público ou 
privado sujeitar-se-ão ao estatuído neste Provimento. 

§ 6º - Os Municípios, além dos elementos de informação e prova referidos 
anteriormente, deverão anexar à prestação de contas o ato da Câmara Municipal 
que autorizou o Prefeito a firmar o convênio ou referendou o acordo. (revogado 
pelo art. 6º do Provimento nº 41/00) 

SEÇÃO III - Das Auditorias 

Art. 3º - Independentemente do procedimento de prestação de contas a que se refere o 
art. 2º, o Tribunal de Contas, a pedido de qualquer cidadão ou interessado ou por sua 
livre iniciativa, poderá determinar a realização de auditorias, para a fiscalização da exata 
aplicação dos recursos passados. 

Parágrafo Único - As auditorias poderão ser realizadas especificamente nas 
entidades, como também sobre determinado programa ou atividade de governo. 
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SEÇÃO IV - Do Controle pelo Órgão Repassador 

Art. 4º - O disposto neste Provimento não desobriga o ordenador da despesa, conforme 
dispuser a legislação em vigor e a regulamentação de sua atividade administrativa, a 
instaurar a tomada de contas especial do responsável quando constatada omissão na 
prestação de contas ou outra irregularidade na aplicação dos recursos estaduais 
transferidos. 

§ 1º - O Tribunal de Contas deverá ser cientificado da instauração de tomada de 
contas especial, podendo designar representante para acompanhamento. 

§ 2º - Concluída a tomada de contas especial na repartição competente, todo o 
procedimento será encaminhado ao Tribunal de Contas, no prazo máximo de 10 
(dez) dias. 

Art. 5º - O Tribunal de Contas, conforme o caso e mediante proposta do órgão 
responsável pela instrução e acompanhamento dos processos de prestação e tomada de 
contas, poderá determinar à autoridade administrativa responsável pela transferência, a 
instauração de tomada de contas especial, para apuração dos fatos e adoção de medidas 
corretivas, quando for o caso, fixando prazo para a sua conclusão, sob as penalidades e 
responsabilidades administrativas e criminais. 

§ 1º - Determinada a instauração de tomada de contas especial a que se refere o 
caput deste artigo, ficará sobrestada a instrução e julgamento das respectivas 
contas até a conclusão. 

§ 2º - O Tribunal de Contas designará representante para o acompanhamento da 
tomada de contas especial. 

§ 3º - A autoridade administrativa competente deverá encaminhar, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar do término do prazo concedido na forma do 
caput deste artigo, o respectivo procedimento administrativo, acompanhado das 
conclusões e das medidas adotadas. 

§ 4º - Decorrido o prazo estabelecido no § 3º deste artigo, sem que tenha sido 
encaminhada a tomada de contas especial, o processo de prestação ou tomada de 
contas terá o seu prosseguimento junto ao Tribunal de Contas, aplicando-se à 
autoridade administrativa competente, as penalidades previstas em lei, ao mesmo 
tempo em que se representará ao seu superior hierárquico para adoção das 
medidas administrativas que o caso comporta, sem prejuízo de eventual 
representação ao Ministério Público para a apuração de responsabilidade criminal. 
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SEÇÃO V - Da Tomada de Contas 

Art. 6º - Além do processo de prestação de contas de iniciativa e responsabilidade das 
entidades e responsáveis referidos no art. 1º, e do processo de tomada de contas 
especial referido no artigo anterior, cabe ao Tribunal de Contas determinar a 
transformação do processo em tomada de contas, quando em prestação de contas for 
constatada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou, ainda, 
ocorrendo fortes indícios de desfalque ou desvio de bens, recursos e valores públicos, 
bem como desvio de finalidade e da má aplicação de que possa resultar dano a 
interesses, bens, recursos, valores e programas governamentais. 

Parágrafo Único - Determinar-se-á a intimação, antes do julgamento definitivo das 
contas, da autoridade responsável pelo gerenciamento e pela aplicação dos 
recursos recebidos do Estado, para que apresente, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, os devidos esclarecimentos e a defesa de sua conduta e atos praticados, 
ofertando os meios de provas que entender necessários. 

Art. 7º - O processo de tomada de contas a que se refere o artigo anterior será também 
adotado pelo Tribunal de Contas na hipótese de omissão da entidade ou de seu 
responsável, faltando com o dever instituído no art. 1º e no prazo estabelecido em seus 
parágrafos. 

SEÇÃO VI - Da Tramitação dos Processos de Prestação e Tomada de Contas 

Art. 8º - A diretoria de Expediente, Arquivo e Protocolo encaminhará o processo de 
prestação de contas, devidamente protocolado e autuado neste Tribunal, com a 
respectiva numeração das suas páginas, à Diretoria Revisora de Contas, para instrução, 
que será promovida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 1º - Na seqüência o processo será encaminhado à Procuradoria do Estado junto 
ao Tribunal de Contas para exame e parecer. 

§ 2º - Ultimada a instrução, será sorteado o Conselheiro-relator que providenciará o 
relatório e solicitará a inclusão em pauta para julgamento. 

Art. 9º - O processo de tomada de contas será instaurado, na forma estabelecida neste 
Provimento, mediante ofício encaminhado pela Diretoria Revisora de Contas à Diretoria 
Geral do Tribunal de Contas, acompanhado de relatório circunstanciado dos fatos e dos 
valores envolvidos, fazendo acompanhar todos os documentos comprobatórios. 

§ 1º - A Diretoria Geral providenciará, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
protocolização e a autuação do processo de tomada de contas, promovendo a 
intimação dos responsáveis, no prazo e para os fins previstos neste Provimento. 

§ 2º - Uma vez apresentadas as justificativas dos responsáveis, o processo de 
tomada de contas será encaminhado à Diretoria Revisora de Contas e à 
Procuradoria do Estado junto ao Tribunal de Contas, na forma e para os fins 
estabelecidos no art. 8º e seus parágrafos. 
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§ 3º - Decorrido o prazo para oferecimento de defesa e justificativas sem que os 
responsáveis tenham exercido o direito ao contraditório, o processo de tomada de 
contas será encaminhado à Procuradoria do Estado junto a este Tribunal, para os 
fins previstos no artigo anterior. 

Art. 10 - O processo de tomada de contas especial a que se refere o art. 5º deste 
Provimento será determinado pelo Conselheiro-presidente do Tribunal mediante proposta 
da Diretoria Revisora de Contas. 

Art. 11 - Em qualquer dos casos de prestação ou tomada de contas, seja para intimação 
dos responsáveis, seja para julgamento pelo Tribunal, a instrução da Diretoria Revisora 
de Contas deverá conter o exato valor dos atos, despesas ou contas impugnadas ou 
incomprovadas e de eventuais danos imputados aos responsáveis. 

Capítulo II - Das Decisões em Processo de Prestação e Tomada de 
Contas 

Seção I - Da Natureza das Decisões 

Art. 12 - A decisão em processo de prestação ou tomada de contas pode ser de natureza 
preliminar, definitiva ou terminativa. 

§ 1º - Preliminar é a decisão pela qual o Conselheiro-relator ou o Plenário do 
Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o 
julgamento e determinar diligências necessárias à instrução ou saneamento do 
processo. 

§ 2º - Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal julga as contas regulares, 
regulares com ressalva ou irregulares. 

§ 3º - Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das 
contas que forem consideradas iliqüidáveis. 

SEÇÃO II - Do Julgamento das Contas 

Art. 13 - As contas serão julgadas: 

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos 
de gestão do responsável; 

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário; 

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) - omissão no dever de prestar contas; 

b) - infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
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c) - dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) - desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

Parágrafo Único - O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência 
no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em 
processo de tomada ou prestação de contas. 

Seção III - Das Contas Regulares 

Art. 14 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação plena ao 
responsável. 

Seção IV - Das Contas Regulares com Ressalva 

Art. 15 - Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao 
responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas 
necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a 
ocorrência de outras semelhantes. 

SEÇÃO V - Das Contas Irregulares 

Art. 16 - Quando julgar as contas irregulares o Tribunal: 

I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado; 

II - se houver imputação de débito e aplicação de penalidade pecuniária, 
determinará a liquidação da decisão, na forma prevista neste Provimento, com a 
conseqüente intimação dos responsáveis para recolhimento do valor apurado e 
seus acréscimos, sem prejuízo de representação aos poderes competentes e ao 
Ministério Público, para apuração das responsabilidades administrativas e criminais 
que o caso comporta; 

III - adotará outras medidas cabíveis, entre as quais, obrigatoriamente: 

a) - inclusão dos responsáveis na lista a que se refere a Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990; 

b) - encaminhamento de peças ao Ministério Público, se houver indício de 
ilícito penal; 

c) - cientificação das autoridades administrativas competentes para 
instauração de medidas administrativas contra os responsáveis, se for o 
caso. 

Parágrafo Único - Caso tenham sido adotadas pela entidade administrativa 
transferidora ou pela administração que suceder os responsáveis na entidade 
beneficiária dos recursos, as medidas previstas no inciso III deste artigo, ficará, 
total ou parcialmente, sem objeto a determinação constante do julgado, mediante 
despacho do Conselheiro-relator. independentemente de pronunciamento do 
Plenário. 
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SEÇÃO VI - Das Contas Iliqüidáveis 

Art. 17 - As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, 
comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o 
julgamento de mérito a que se refere o art. 13. 

Art. 18 - O Tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas 
iliqüidáveis e o conseqüente arquivamento do processo. 

§ 1º - Dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da publicação da decisão 
terminativa, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere 
suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a 
respectiva prestação ou tomada de contas. 

§ 2º - Findo o prazo referido no parágrafo anterior sem que tenha havido nova 
decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade. 

CAPÍTULO III - Da Liquidação e Execução das Decisões 

SEÇÃO I - Da Liquidação da Decisão 

Art. 19 - A liquidação da decisão do Tribunal, não mais sujeita a recurso, que apurar 
débito ou multa aos responsáveis, obedecerá ao seguinte procedimento: 

I - decorrido o prazo de oferecimento de recurso a decisão que apurar débito ou 
multa será encaminhada à unidade competente do Tribunal de Contas, para cálculo 
da atualização monetária do débito e da multa incidente, bem como dos juros de 
mora devidos; 

II - após a elaboração do cálculo serão os responsáveis intimados, pessoalmente, 
para recolhimento, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias, da importância 
devida; 

III - comprovado o não recolhimento, o processo será encaminhado à Procuradoria 
do Estado junto ao Tribunal de Contas para que seja promovida, na forma da 
legislação aplicável, a execução judicial da decisão, adotando e acompanhando 
todos os procedimentos cabíveis. 

SEÇÃO II - Do Princípio do Contraditório 

Art. 20 - Caso não tenha sido determinada, antes do julgamento das contas, a intimação 
dos responsáveis para oferecimento de defesa e esclarecimentos, a própria intimação da 
decisão que reconhecer débito e determinar o recolhimento dos valores, oportunizará o 
oferecimento de defesa ou o recolhimento da importância no prazo de 30 (trinta) dias. 

SEÇÃO III - Da Execução da Decisão 

Art. 21 - As decisões do Tribunal de Contas, de que resultem imputação de débito ou 
cominação de multa, tem eficácia de título executivo, nos termos do § 3º, do art. 71 da 
Constituição Federal, confirmando-se a sua liquidez e certeza com o procedimento 
estabelecido neste Provimento. 
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Art. 22 - Nas condenações que importem em débito ou multa incidirá correção monetária, 
tendo como base os coeficientes estabelecidos pelo Governo Federal e mais juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, incidindo ambos sobre o valor do débito ou multa, 
desde a data de sua ocorrência ou aplicação até a data do efetivo recolhimento. 

Art. 23 - O registro, a requisição de instauração e o acompanhamento das execuções das 
decisões são de competência da Procuradoria do Estado junto ao Tribunal de Contas. 

Art. 24 - A título de racionalização administrativa e economia processual, e a fim de evitar 
que o custo de cobrança, devidamente atualizada, seja manifestamente superior ao valor 
do ressarcimento, o Tribunal de Contas, por decisão colegiada, poderá determinar, desde 
logo, o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento 
continuará obrigado o devedor. 

Art. 25 - Os incidentes processuais e demais atos ocorridos durante a fase de liquidação e 
execução da decisão serão apreciados pelo Conselheiro Relator do respectivo julgado, a 
quem compete solucionar a matéria por despacho singular, facultado o encaminhamento 
do assunto à deliberação plenária. 

CAPÍTULO IV - Das Intimações e Comunicações 

SEÇÃO I - Das Disposições Gerais 

Art. 26 - As intimações e notificações das decisões de Conselheiro-relator ou do Tribunal 
de Contas, salvo expressa disposição em contrário, consideram-se perfeitas com a sua 
publicação ou da ata da sessão em que forem prolatadas, no Diário Oficial do Estado. 

§ 1º - A intimação de instauração de tomada de contas ou para oferecimento dos 
esclarecimentos e razões de contraditório, bem como as intimações das decisões 
definitivas proferidas neste procedimento, sem prejuízo da publicação a que se 
refere o caput deste artigo, serão realizadas mediante carta registrada, com Aviso 
de Recebimento ou por intermédio de oficial de intimação. 

§ 2º - Decorridos 20 (vinte) dias da expedição e não devolvido o aviso de 
recebimento (AR) ou não encontrado o responsável, este será considerado 
cientificado pela publicação a que se refere o caput deste artigo. 

§ 3º - No caso de remessa do respectivo processo o responsável, ao recebê-lo, 
será considerado intimado, para todos os efeitos legais, dos atos necessários a tal 
formalidade. 

Art. 27 - As intimações e notificações serão anexadas aos respectivos processos, 
acompanhadas da prova do encaminhamento e recebimento no caso de realização via 
postal ou da certidão do oficial de intimação. 

Parágrafo Único - A comprovação das intimações e notificação realizadas pelo Diário 
Oficial do Estado dar-se-á mediante informação lançada no respectivo processo. 
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SEÇÃO II - Do Oficial de Intimação 

Art. 28 - A intimação ou notificação pessoal poderá, por decisão do Conselheiro-relator, 
da Presidência ou do Plenário, ser realizada por oficial de intimação que, na entrega da 
carta ao responsável, depois de declarar do que se trata e de convidar o interessado a 
lançar, querendo, o seu ciente na cópia que lhe será exibida, lavrará certidão 
circunstanciada do ato, com a indicação do dia, local e hora. 

Art. 29 - Determinar-se-á a intimação ou notificação por publicação no Diário Oficial do 
Estado quando o oficial de intimação cientificar qualquer das seguintes ocorrências: 

a) - não localização do interessado, após 3 (três) diligências; 

b) - recusa ao recebimento da comunicação; 

c) - negativa de ciente na cópia. 

Art. 30 - As funções de oficial de intimação poderão ser desempenhadas por servidor 
designado pela Presidência do Tribunal, dentre os funcionários do quadro de pessoal. 

CAPÍTULO V - Da Proibição de Novos Recebimentos 

Art. 31 – Independentemente das penalidades aplicáveis aos responsáveis e das 
responsabilidades civis e criminais, nos casos de omissão no dever de prestação de 
contas, processos julgados por irregulares e protocolados em diligência à origem por mais 
de 120 (cento e vinte) dias, a entidade ficará impedida de receber novos repasses, 
enquanto perdurar o seu estado de inadimplência. (nova redação dada pelo art. 5º do 
Provimento nº 41/00) 

Art. 32 - Não será considerada em estado de inadimplência, para os fins preconizados no 
artigo anterior, a entidade que, sob nova administração, cumulativamente: 

I - comprovar não ser o atual administrador o responsável pelos atos inquinados de 
irregularidade bem como a adoção de todas as providências no sentido de apurar 
os fatos e responsabilidades, como previsto no § 1º deste artigo; 

II - tiver atendido todas as solicitações e determinações do tribunal de Contas, 
relativas às prestações ou tomada de contas pendentes de julgamento; 

III - informar, na forma e periodicidade previstas no § 2º deste artigo, a situação das 
medidas adotadas contra os responsáveis da administração anterior, referente às 
contas não prestadas, mesmo que já julgadas pelo Tribunal de Contas; 

IV - promover o ajuizamento e acompanhamento das medidas encaminhadas pelo 
Tribunal de Contas ou pela Procuradoria do Estado junto ao Tribunal, que, pela sua 
natureza, sejam de sua exclusiva responsabilidade. 

§ 1º - Para os fins previstos no inciso I serão exigidas, no mínimo, a adoção das 
seguintes providências: 
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a) - Processo administrativo de sindicância, para apuração dos fatos e das 
responsabilidades, dando conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal 
de Contas (art. 15 da Lei nº 8.429/92); 

b) - Comunicação aos órgãos competentes para instauração de ações civis e 
criminais que o caso comporta, inclusive, se for o caso, a possibilidade de 
seqüestro dos bens do agente responsável, como estabelecido nos arts. 7º e 
16 da Lei 8.429/92. 

§ 2º - Trimestralmente, as entidades deverão encaminhar à Procuradoria do Estado 
junto ao Tribunal de Contas relatório atualizado do andamento dos procedimentos 
administrativos ou judiciais adotados contra os antigos administradores, 
instaurados por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal, para atualização 
das informações e comprovação de medidas na satisfação dos interesses 
envolvidos. 

§ 3º - A caracterização dos requisitos exigidos neste artigo será apresentada ao 
Tribunal de Contas pela entidade interessada, acompanhada das informações e 
provas necessárias e será decidida pela Diretoria Revisora de Contas, uma vez 
comprovados os pressupostos, sem prejuízo de, se for o caso, encaminhamento 
para decisão do Plenário, em função da complexidade da matéria. 

Art. 33 - A avaliação das medidas na satisfação dos interesses envolvidos, compete à 
Procuradoria do Estado junto ao Tribunal que encaminhará à Diretoria Revisora de 
Contas, trimestralmente, relação dos casos inadimplentes na apresentação de 
informações necessárias e daqueles em que a entidade demonstrou negligência no 
acompanhamento e nas diligências necessárias à normal tramitação e conclusão das 
medidas judiciais de sua responsabilidade. 

Parágrafo Único - Trimestralmente a Diretoria Revisora de Contas encaminhará a 
relação a que alude o caput à homologação do Plenário. 

CAPÍTULO VI - Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 34 - No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a Diretoria Revisora de Contas deverá 
proceder o levantamento de todas as prestações de contas pendentes junto a este 
Tribunal, a fim de que, constatada a omissão no dever e identificados os responsáveis, 
seja instaurado o procedimento de tomadas de contas, na forma estabelecida neste 
Provimento. 

Art. 35 - Em caráter excepcional, exclusivamente nos casos pendentes de prestação de 
contas referidas no artigo anterior, não será aplicada à entidade a penalidade de proibição 
de novos recebimentos, após a instauração de procedimento de tomada de contas, salvo 
se inatendidas quaisquer determinações ou solicitações do Tribunal de Contas, sem 
prejuízo das obrigações previstas no Parágrafo Único. 
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Parágrafo Único - A Diretoria Revisora de Contas, após o levantamento previsto no 
artigo anterior, intimará as entidades cujas prestações de contas encontram-se 
pendentes de apresentação, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, seja 
instaurada a competente sindicância interna, para apuração dos fatos e das 
responsabilidades, com prazo de conclusão máximo de 90 (noventa) dias, 
prestando, ao final, todas as informações ao Tribunal de Contas e remetendo as 
peças e conclusões de procedimento, sob pena de aplicação do contido no artigo 
31 deste Provimento. 

Art. 36 - As autoridades administrativas da unidade transferidora e da entidade 
beneficiária, ao constatarem a prática de irregularidades na aplicação dos recursos 
transferidos pelo Estado, seja qual for a natureza, deverão comunicar ao Tribunal de 
Contas sob pena de responsabilidade solidária, sem prejuízo das demais medidas que, 
por imperativo legal, sejam obrigadas a adotar. 

Art. 37 - Aplicam-se, no que couber, as disposições deste Provimento aos sucessores dos 
responsáveis, em razão da responsabilidade prevista em lei, inclusive no art. 8º da Lei nº 
8.429/92, devendo o cônjuge supérstite e os herdeiros serem intimados para integração 
aos procedimentos instaurados. 

Art. 38 - A fiscalização sobre o cumprimento das normas administrativas, inclusive as de 
controle interno, para concessão dos recursos repassados pelo Estado, a qualquer 
entidade ou pessoa física, será realizada pela respectiva Inspetoria de Controle Externo. 

Art. 39 - Para fins de cadastro considerar-se-ão somente as transferências realizadas, a 
qualquer título, pelo Poder Público Estadual, quer da Administração Direta ou Indireta, a 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, não integrantes da Administração 
Estadual. 

Parágrafo Único - O controle das transferências realizadas em favor dos órgãos e 
entidades da Administração Estadual Indireta será exercido pelas Inspetorias de 
Controle Externo. 

Art. 40 - A autoridade responsável pela liberação do recurso encaminhará ao Tribunal de 
Contas via ou cópia autenticada do documento liberatório, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de responsabilidade pessoal e intransferível. 

§ 1º - As Inspetorias de Controle Externo zelarão pela fiscalização do cumprimento 
do dispositivo e incluirão em seus relatórios estatística e listagem dos recursos 
liberados. 

§ 2º - Ficam desobrigadas do atendimento ao estatuído no caput as entidades 
cadastradas no SIAF ou sistema que vier a substituí-lo. 

Art. 41 - A Procuradoria do Estado junto ao Tribunal de Contas, para o exercício das 
atribuições e responsabilidades previstas neste instrumento, será devidamente 
aparelhada e instrumentalizada, conforme dispuser norma interna a ser editada pela 
Presidência deste Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste 
Provimento. 
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Art. 42 - Este Provimento vigorará a partir da publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial, o Provimento nº 2, de 15 de outubro de 1987. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 1994. 

NESTOR BAPTISTA - Presidente 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO - Vice-presidente 

RAFAEL IATAURO - Conselheiro 

JOÃO FÉDER - Conselheiro 

CÂNDIDO MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA - Conselheiro 

JOÃO CÂNDIDO FERREIRA DA CUNHA PEREIRA - Conselheiro 

MARINS ALVES DE CAMARGO NETO - Auditor 

JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JR - Procurador-geral junto ao TC 
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2. PROVIMENTO Nº 36/98 

(Publicado no D.O.E. nº 5.257, de 26.05.1998, p.08) 

Estabelece normas de aplicação de multas as responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesas ou irregularidade de seus atos, nos termos do art. 71, incisos VIII, IX, XI e § 3º, 
e o art. 75 da Constituição Federal combinados com o art. 75, inciso VIII, IX e XI da 
Constituição Estadual, Lei Estadual nº 5.615/67 com as alterações da Lei nº 6.473/73 e o 
Regimento Interno desta Corte de Contas. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, de acordo com as suas 
atribuições constitucionais, 

Considerando a competência definida no art. 71, incisos VIII,IX, XI, § 3º, e no art. 75 da 
Constituição Federal, combinados com o art. 75, inciso VIII, IX e XI da Constituição 
Estadual, e com as disposições da Lei Estadual nº 5.615, de 11 de agosto de 1967, com 
as alterações dadas pela Lei nº 6.473, de 31 de outubro de 1973 e, ainda, com o 
Regimento Interno desta Corte de Contas. 

Considerando que essa competência foi atribuída ao Tribunal de Contas, no que diz 
respeito à aplicação de sanções aos administradores públicos e demais responsáveis por 
dinheiro, bens e valores da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual e municipal, dos fundos e 
dos órgãos de regime especial e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, bem como nos atos de registro 
de admissão de pessoal, de registro de aposentadorias, revisões, reformas e pensões e 
na fiscalização das aplicações de recursos repassados do Estado para os municípios e 
órgãos públicos e, finalmente, nas fiscalizações sob o aspecto contábil, orçamentário, 
operacional e patrimonial, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Compete ao Tribunal determinar aplicação de multa administrativa, por meio de 
acórdãos e resoluções. 

Art. 2º - Ficam sujeitos às multas administrativas: 

I. Os administradores públicos e demais responsáveis por dinheiro, bens 
e valores da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual e 
municipal, dos fundos e dos órgãos de regime especial. 

II. Os responsáveis pelas aplicações de recursos repassados pelo 
Estado a municípios, órgãos e entidades públicas ou privadas, sob o 
aspecto contábil, orçamentário, operacional e patrimonial. 

 

Art. 3º. Estão sujeitos a multa os seguintes processos administrativos: 
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I. Prestações de contas de convênio, auxílio e subvenção social. 

III. Tomada de contas. 

IV. Adiantamentos. 

V. Prestações de contas anuais. 

VI. Impugnação de atos administrativos ou financeiros. 

VII. Denúncias. 

VIII. Registro de admissão de pessoal. 

Art. 4º - Fica sujeito à multa administrativa de até dez por cento da despesa realizada, 
sem prejuízo da reparação do dano apurado, o ordenador da despesa ou terceiro que, por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, causar lesão ao erário. 

§ 1º - A aplicação da multa de que trata este artigo depende de prévia apuração do 
dano. 

§ 2º - Para efeito da aplicação da multa, o valor da despesa, devidamente corrigido, 
é aquele apurado na data da decisão. 

§ 3º - A multa prevista no “caput” deste artigo exclui a aplicação das fixadas no art. 
5º. 

§ 4º - Apurado o dano, cópias de tal procedimento deverão ser remetidas ao 
Ministério Público, para adoção das medidas cabíveis. 

Art. 5º - Constituem infrações sujeitas à multa, as seguintes condutas administrativas: 

I. Deixar de prestar contas no prazo fixado em Lei. 

II. Deixar de encaminhar documentos ou informações solicitadas pelas 
unidades competentes do Tribunal de Contas, no prazo legal, salvo 
quando por motivo justificado. 

III. Realizar concurso público sem observância das normas legais 
aplicáveis. 

IV. Fazer nomeação ou contratação, em virtude de concurso, sem 
observância da ordem de classificação. 

V. Contratar ou adquirir, bens e serviços, sem processo licitatório, desde 
que não ocorra dano ao erário. 

VI. Deixar de observar, no processo licitatório, formalidade determinada 
em Lei. 

VII. Retardar, além do prazo fixado, sem motivo justificado, a devolução de 
autos encaminhados por força de diligência. 

§ 1º - Será de até quinhentas Unidades Fiscais de Referência - UFIR’s, a multa 
aplicável na hipótese do inciso V. 
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§ 2º - Será de até trezentas Unidades Fiscais de Referência - UFIR’s, a multa 
aplicável na hipótese dos incisos I e III. 

§ 3º - Será de até cem Unidades Fiscais de Referência - UFIR’s, a multa aplicável 
na hipótese dos incisos II, IV, VI e VII. 

§ 4º - A aplicação da multa prevista nos incisos I, II, V, VI e VII deste artigo não é, 
por si só, causa de desaprovação das contas. 

Art. 6º - Nas infrações administrativas, enumeradas no art. 5º, a cada fato corresponderá 
uma sanção, podendo incidir o agente em mais de uma, no mesmo processo. 

Art. 7º - A reincidência somente pode ser apurada em infrações da mesma natureza. 

Parágrafo único - Na hipótese de reincidência será aplicada multa em dobro. 

Art. 8º - Toda decisão condenatória, de que resulte imputação de multa, deverá ter voto 
motivado e por escrito nos autos, identificando o responsável. 

Art. 9º - A multa, prevista pelos arts. 4º e 5º configura título executivo extrajudicial, 
devendo ser recolhida no prazo de trinta dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

Art. 10º - Nas prestações de contas de adiantamento aplica-se a multa prevista no 
Provimento nº 2/93. 

Art. 11º - O recolhimento das multas deverá observar os procedimentos fixados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Parágrafo único - A guia de recolhimento da multa, juntada aos autos no prazo 
fixado pelo art. 9º, implicará na isenção de responsabilidade quanto à infração que 
a originou. 

Art. 12º - Este Provimento entrará em vigor trinta dias após sua publicação e as suas 
sanções administrativas aplicam-se aos fatos ocorridos a partir de sua vigência. 

Sala de Sessões, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 19 de maio de 1998. 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO - Presidente 
JOÃO FÉDER - Vice-Presidente 

JOÃO CÂNDIDO FERREIRA DA CUNHA PEREIRA - Corregedor Geral 
RAFAEL IATAURO - Conselheiro 

NESTOR BAPTISTA - Conselheiro 
QUIÉLSE CRISÓSTOMO DA SILVA - Conselheiro 

HENRIQUE NAIGEBOREN - Conselheiro 
Fui presente: LAURI CAETANO DA SILVA - Procurador-Geral do Estado junto a este 

Tribunal 
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3. PROVIMENTO 41/2000 

ALTERAÇÃO NO PROVIMENTO DE COMPROVAÇÃO DE RECURSOS 
 

(Publicado no D.O.E. nº 5.883, de 11.12.2000, p.58) 

Art. 1º - O § 2º. do art. 1º, do Provimento n.º 29/94-TC, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 1º - ...................................................... 

§ 1º - ........................................................... 

§ 2º - A prestação de contas de subvenção, auxílio ou convênio, de que trata o caput 
deste artigo, reunirá todas as parcelas transferidas no exercício financeiro, devendo ser 
apresentada até 30 de abril do exercício subseqüente; (nova redação dada pelo art. 1º 
do Prov. nº 51/04) 

Art. 2º - A alínea "a", do inciso II, do § 3º, do art. 2º. do Provimento n.º 29/94-TC, passa a 
ter a seguinte redação: 

Art. 2º- ...................................................... 

§ 3º - .......................................................... 

II – ............................................................. 

a) - cópia do edital, acompanhado das publicações, comprovantes de habilitação e 
propostas; 

Art. 3º - Os itens L.1. e L.2., do § 1º, do art. 2º. do Provimento n.º 29/94-TC, passam a ter 
a seguinte redação: 

L.1) termo de conclusão ou de recebimento definitivo da obra, constando o nome e 
assinatura do profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato da 
autoridade competente que o designou para os trabalhos de fiscalização; certidões 
de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, na forma da legislação em vigor, 
bem como, do documento hábil expedido pelo Poder Público Municipal em relação 
à liberação da obra para uso e utilização para os fins autorizados ("habite-se" ou 
documento correspondente). 

L.2) termo de compatibilidade físico-financeira, explicitando se o percentual físico é 
compatível com o percentual financeiro dos recursos liberados, emitidos pelo setor 
de fiscalização responsável, indicado pelo órgão repassador, constando o nome e 
assinatura do profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato da 
autoridade competente que o designou para os trabalhos de fiscalização, quando 
se tratar de obra não concluída; 

Art. 4º - A alínea "m", do § 1º, do art. 2º. do Provimento n.º 29/94-TC, passa a ter a 
seguinte redação: 
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m) - comprovação de instalação e funcionamento do equipamento, através de 
documento emitido pelo órgão repassador, constando o nome e assinatura do 
profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato da autoridade 
competente que o designou para os trabalhos de fiscalização, quando o objeto do 
auxílio for a aquisição de equipamentos; 

Art. 5º - O art. 31 do Provimento n.º 29/94-TC, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 31 - Independentemente das penalidades aplicáveis aos gestores e das 
responsabilidades civis e criminais, nos casos de omissão no dever de prestação de 
contas, processos julgados por irregularidade e protocolados em diligência à origem por 
mais de 120 (cento e vinte) dias, a entidade ficará impedida de receber novos repasses, 
enquanto perdurar o seu estado de inadimplência. 

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições contidas no incisos I e II, do § 2º, do art. 1º e do 
§ 6º, do art. 2º do Provimento n.º 29/94. 

Art. 7º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 30 de novembro de 2000. 

 
QUIELSE CRISÓSTOMO DA SILVA 

Presidente 
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4. INSTRUÇÃO TÉCNICA nº 007/2003-DRC 

Regulamenta o Provimento nº 48/023, 
quanto à prestação de contas de 
transferências voluntárias de recursos 
estaduais através de convênios, auxílios e 
subvenções sociais. 

CAPÍTULO I 

DA APLICABILIDADE 

Art. 1º. As normas desta Instrução aplicam-se às entidades de direito público ou privado 
que recebem recursos do Estado a título de transferências voluntárias. 

CAPÍTULO II 

DO PRAZO 

Art. 2º. A prestação de contas deverá ser encaminhada a este Tribunal, através de ofício, 
devidamente protocolada na Diretoria de Expediente, Arquivo e Protocolo do Tribunal de 
Contas, contendo a documentação exigida nos termos desta Instrução Técnica, 
respeitando os prazos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do art. 1º do Provimento nº 
29/944, com as alterações promovidas pelo art. 1º do Provimento nº 41/005. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 3º. A prestação de contas da aplicação das importâncias recebidas do Governo 
Estadual nos fins a que se destinarem, deverá conter os elementos de informação e prova 
de acordo com as Seções subseqüentes, as quais estão em conformidade com o disposto 
na Seção II, Capítulo I do Provimento nº 29/94. 

SEÇÃO I 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS 

Art. 4º. A prestação de contas de auxílios e subvenções sociais, compor-se-á de: 

I. ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

II. plano de aplicação a que se destinou o recurso, previamente aprovado pelo 
órgão repassador, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

a) identificação do objeto a ser executado; 

                                            
3 Alterada numeração conforme Provimento 49/02 (Provimento anterior nº 02/2002) 
4 Provimento anterior nº 02/94 
5 Provimento anterior nº 04/00 
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b) metas a serem atingidas; 

c) etapas ou fases de execução; 

d) plano de aplicação dos recursos financeiros; 

e) cronograma de desembolso; 

f) previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da 
conclusão das etapas ou fases programadas; 

g) comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, no caso de obra 
ou serviço de engenharia; 

III. nota de empenho; 

IV. liquidação total/parcial de empenho; 

V. quadro demonstrativo das despesas efetuadas; 

VI. notas fiscais de compras ou prestação de serviços, apresentadas na via 
original, devidamente atestadas ou certificadas pela unidade competente, com 
identificação do responsável; 

VII. recibos, quando for o caso de trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, 
com identificação do RG e CPF; 

VIII. nos casos de auxílio financeiro para pagamento de pessoal, deverão ser 
anexadas a folha de pagamento e as guias originais ou autenticadas dos 
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS), para o 
regime celetista; a lei dos servidores municipais, com a sua publicação no 
órgão oficial e comprovante do recolhimento previdenciário, quando o regime 
for estatutário; 

IX. cópias do processo licitatório ou do ato que declarar a dispensa ou 
inexigibilidade daquele procedimento; 

X. extratos bancários, com abertura de conta corrente específica e 
demonstrativos de aplicações financeiras; 

XI. avisos de créditos bancários; 

XII. termo de conclusão ou de recebimento definitivo da obra, constando o nome e 
assinatura do profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato 
da autoridade competente que o designou para os trabalhos de fiscalização; 
certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, na forma da 
legislação em vigor, bem como, do documento hábil expedido pelo Poder 
Público Municipal em relação á liberação da obra para uso e utilização para os 
fins autorizados ("habite-se” ou documento correspondente); (nova redação 
dada pelo art. 3º do Provimento nº 41/00)  
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XIII. termo de compatibilidade físico-financeira, explicitando se o percentual físico é 
compatível com o percentual financeiro dos recursos liberados, emitidos pelo 
setor de fiscalização responsável, indicado pelo órgão repassador, constando 
o nome e assinatura do profissional habilitado, matrícula funcional e 
identificação do ato da autoridade competente que o designou para os 
trabalhos de fiscalização, quando se tratar de obra não concluída; (nova 
redação dada pelo art. 3º do Provimento nº 41/00) 

XIV. comprovação de instalação e funcionamento do equipamento, através de 
documento emitido pelo órgão repassador, constando o nome e assinatura do 
profissional habilitado, matrícula funcional e identificação do ato da autoridade 
competente que o designou para os trabalhos de fiscalização, quando o objeto 
do auxílio for a aquisição de equipamentos; (nova redação dada pelo art. 4º do 
Provimento nº 41/00) 

XV. parecer contábil; 

XVI. indicação dos responsáveis pelo controle interno; e 

XVII. parecer dos responsáveis pela prestação e tomada de contas pelo controle 
interno. 

SEÇÃO II 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 

Art. 5º. A prestação de contas de convênios, além dos elementos de informação e prova 
estabelecidos no artigo anterior, será composta de: 

I. cópia de convênio e, se for o caso, do termo aditivo, bem como da respectiva 
publicação no Diário Oficial; 

II. comprovação de autorização da autoridade competente para celebração do 
instrumento. 

III. a documentação referente ao processo licitatório, aplicável somente a 
entidades de direito público ou integrantes da Administração Direta ou 
Indireta, deverá conter: 

a) nos casos de convite: 

1) ato de designação da Comissão de Licitação; 

2) cópia do convite; 

3) comprovante de entrega dos convites; 

4) propostas dos participantes; 

5) pareceres técnicos ou jurídicos; 
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6) ata de julgamento; 

7) adjudicação e homologação da licitação; 

b) nos casos de tomada de preços ou concorrência, além dos documentos 
elencados na alínea anterior: 

1) cópia do edital acompanhado das publicações, comprovantes 
de habilitação e propostas; (nova redação dada pelo art. 2º do 
Provimento nº 41/00) 

2) ata da reunião da Comissão de Licitação que deliberou sobre a 
habilitação dos proponentes; 

3) cópia da divulgação do resultado com os respectivos 
comprovantes de publicação. 

§ 1º. No caso de entidades privadas, não sujeitas ao procedimento licitatório, fica o 
responsável pela aplicação dos recursos repassados obrigado ao atendimento dos 
princípios de economicidade e eficiência, justificando, expressamente, a opção 
utilizada, sob pena de responsabilidade pelos atos de gestão antieconômica. 

§ 2º. As prestações de contas de convênios firmados pelas instituições 
descentralizadas da administração estadual com as entidades de direito público ou 
privado sujeitar-se-ão ao estatuído neste Provimento. 

5. CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6º. A Diretoria de Expediente, Arquivo e Protocolo não recepcionará Prestações de 
Contas sem ofício de encaminhamento e índice dos documentos componentes do 
processo, conforme disposto no art. 10 do Provimento nº 47/026. 

Art. 7º. A ausência de qualquer dos elementos exigidos nos termos do Capítulo III desta 
Instrução Técnica constitui fator determinante de irregularidade formal da prestação de 
contas, salvo quando expressamente declarada, pelo responsável, a sua inexistência ou 
inaplicabilidade.  

Art. 8º. A Diretoria Revisora de Contas manterá serviço telefônico (0xx41 350-1724, 350-
1725 e 350-1728) e de correio eletrônico (tcprdrc@pr.gov.br) para orientações técnicas. 

Curitiba, em 02 de janeiro de 2003. 

 
Djalma Riesemberg Jr. 

Diretor 

                                            
6 Provimento anterior nº 01/2002 
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X. DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS 

1. Constituição Federal 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

• Inciso VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de conta, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

• Inciso IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

• § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão 
eficácia de título executivo. 

Art. 74 . Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de: 

• Inciso I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

• Inciso II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no órgãos e entidades 
da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado ; 

2. Constituição Estadual 

- Art. 75. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 

• Inciso VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

• Inciso IX - assinar prazo de até 30 dias, prorrogável por idêntico período, para 
que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade; 

• § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão 
eficácia de título executivo. 

3. Lei 4320/64 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 
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§ 2º . Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para as 
despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manutenção de outras entidades de direito público ou privado . 

§ 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos destas Lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, 
distinguindo-se como: 

I. subvenções sociais, as que se destinem a instituições 
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa ; e 

II. subvenções econômicas, as que se destinem a empresas 
públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, 
agrícola ou pastoril . 

 

§ 6º. São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especial anterior, bem como as 
dotações para amortização da dívida pública . 

4. Lei Complementar Federal nº 64/90 

Art. 1º. São inelegíveis: 

• Inciso I - para qualquer cargo: 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou 
estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as 
eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a 
partir da decisão. 

5. Lei Federal 8666/93 

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração . 

§ 1º - A celebração de convênios, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de 
trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 
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I. identificação do objeto a ser executado ; 

II. metas a serem atingidas; 

III. etapas ou fases de execução; 

IV. plano de aplicação dos recursos financeiros ; 

V. cronograma de desembolso; 

VI. previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão 
das etapas ou fases programadas; 

VII. se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de 
que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento 
recair sobre a entidade ou órgão descentralizador . 

§ 2º - Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 
mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva; 

§ 3º - As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o 
plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 

I – quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão 
competente do sistema de controle interno da Administração Pública ; 

II – 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 Administração Pública 
nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio ou o 
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais 
básicas; 

III – quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 
pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo 
sistema de controle interno . 

§ 4º - Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, 
quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 
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§ 5º - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, 
no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo especifico que 
integrará as prestações de contas do ajuste . 

§ 6º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo 
ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade 
ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade 
titular dos recursos . 

6. Lei Estadual nº 10959/94 

Art. 1º, Fica obrigado o Tribunal de Contas do Estado, organizar e manter 
permanentemente atualizado banco de dados que contenha os nomes dos responsáveis 
cujas contas tenham sido julgadas irregulares, por decisão irrecorrível do tribunal, nos 
cinco anos anteriores . 

Art. 2º. Para fins previstos na letra “g” do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar Federal 
nº 64/90, a relação completa dos nomes contidos no banco de dados referido no art. 1º 
será enviada pelo Presidente do Tribunal ao Ministério Público Eleitoral até trinta dias 
antes da data prevista na lei eleitoral para término do prazo de registro das candidaturas 
às eleições que se realizem no âmbito do estado e dos Municípios . 

7. Lei Federal nº 9.504/97 

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 julho do ano em que se realizarem as 
eleições. 

§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas 
deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas 
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em 
que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, o que 
haja sentença judicial favorável ao interessado. 

8. Lei Federal nº 6.830/80 

Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não-
tributária na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que 
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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9. Lei Estadual nº 5.615/67 

Art. 14. Compete à Procuradoria da Fazenda, na forma que o Regimento Interno do 
Tribunal determinar: 

Inciso VI - promover as diligências e atos necessários junto às autoridades 
competentes, para que a Fazenda Pública receba importância atinentes às multas, 
alcance, restituição de quantias e outras imposições legais, objeto de decisão do 
Tribunal; 

Art. 19. Compete ao Tribunal: 

Inciso XVI - fixar o débito do responsável; 

Art. 29. As autoridades públicas, salvo disposição expressa em contrário, terão o prazo de 
trinta dias pra o cumprimento das decisões do Tribunal, prorrogável a critério do mesmo 
em casos especiais e justificados; 

Art. 36. Passado em julgado a decisão do Tribunal que considerou o responsável em 
alcance, será intimado, em conjunto com o seu fiador se houver, para, no prazo de 30 
(trinta) dias, recolher ao Tesouro do Estado a importância respectiva, juros e multas, na 
forma da decisão exeqüenda, sob pena de cobrança executiva, de acordo com a lei. 

10. Provimento nº 29/94-TC 

Art. 13. As contas serão julgadas: 

Inciso III – Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos 

Art. 16. Quando julgar as contas irregulares o Tribunal: 

Inciso I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão 
inquinado; 

Inciso II - se houver imputação de débito e aplicação de penalidade pecuniária, 
determinará a liquidação da decisão, na forma prevista neste Provimento, com a 
conseqüente intimação dos responsáveis para recolhimento do valor apurado e 
seus acréscimos, sem prejuízo de representação aos poderes competentes e ao 
Ministério Público, para apuração das responsabilidades administrativas e criminais 
que o caso comporta; 

Inciso III - adotará outras medidas cabíveis, entre as quais, obrigatoriamente: 
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a) inclusão dos responsáveis na lista a que se refere a Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990; 

b) encaminhamento de peças ao Ministério Público, se houver indício de ilícito 
penal; 

Art. 19. A liquidação da decisão do Tribunal, não mais sujeita a recurso, que apurar débito 
ou multa aos responsáveis, obedecerá ao seguinte procedimento: 

Inciso I - decorrido o prazo de oferecimento de recurso, a decisão que apurar 
débito ou multa será encaminhada à unidade competente do Tribunal de Contas, 
para cálculo da atualização monetária do débito e da multa incidente, bem como 
dos juros de mora devidos; 

Inciso II - após elaboração do cálculo serão os responsáveis intimados, 
pessoalmente, para recolhimento, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, da 
importância devida; 

Inciso III - comprovado o não recolhimento, o processo será encaminhado à 
Procuradoria do Estado junto a este Tribunal de Contas para que seja promovida, 
na forma da legislação aplicável, a execução judicial da decisão, adotando e 
acompanhando todos os procedimentos cabíveis. 

Art. 21. As decisões do Tribunal de Contas, de que resultem imputação de débito ou 
cominação de multa, tem eficácia de título executivo, nos termos do § 3º, do art. 71 da 
Constituição Federal, confirmando-se a sua liquidez e certeza com o procedimento 
estabelecido neste Provimento. 

11. Provimento nº 36/98-TC 

Art. 5º. Constituem infrações sujeitas à multa, as seguintes condutas administrativas: 

Inciso I - deixar de prestar contas no prazo fixado em Lei. 

Inciso II - deixar de encaminhar documentos ou informações solicitadas pelas 
unidades competentes do Tribunal de Contas, no prazo legal, salvo quando por 
motivo justificado. 

Inciso III - realizar concurso público sem observância das normas legais aplicáveis. 

Inciso IV - fazer nomeação ou contratação, em virtude de concurso, sem 
observância da ordem de classificação.  
Inciso V - contratar ou adquirir, bens e serviços, sem processo licitatório, desde que 
não ocorra dano ao erário. 
Inciso VI - deixar de observar, no processo licitatório, formalidade determinada em 
Lei. 
Inciso VII - retardar, além do prazo fixado, sem motivo justificado, a devolução de 
autos encaminhados por força de diligência 
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12. Provimento nº 47/02-TC 

Art. 71. As intimações poderão ser realizadas: 

Inciso I - por carta com aviso de recebimento; 
Inciso III - por quando do comparecimento espontâneo do interessado; 
Inciso II - meio eletrônico; 
Inciso IV - por oficial de intimação; 
Inciso V - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado; 
Inciso VI - pela publicação das decisões do Relator ou do Corpo Deliberativo, no 
Diário Oficial do Estado. 

Art. 86. Para fins do disposto no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, 
no art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/97, e nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual nº 10.959/94, 
compete à Diretoria Geral manter cadastro atualizado daqueles que tiveram suas contas 
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas, salvo se a questão houver sido 
ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se 
realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão. 

Art. 87. O cadastro deverá conter os seguintes dados: 

Inciso I - nome completo e cargo público daquele que teve as contas rejeitadas, 
com números da Carteira de Identidade e do CPF e endereço residencial e 
comercial completo (rua, bairro, cidade, cep, telefone e endereço eletrônico, se 
houver); 
Inciso II - número do processo e da decisão que rejeitou as contas; 
Inciso III - síntese da decisão; 
Inciso IV - data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado; 
Inciso V - data do trânsito em julgamento da decisão. 

Art. 88. O cadastro deverá constar de um arquivo próprio da Diretoria Geral e ainda no 
sistema informatizado do Tribunal. 
 

13. Instrução Normativa 069/ INSS, de 10/05/2002 

Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se: 

Inciso XXIII – contrato de empreitada, o contrato celebrado entre o proprietário, o 
incorporador, o dono da obra, ou o condômino e uma empresa, para execução de 
obra de construção civil, podendo ser: 

a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora que 
assume a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços 
necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela 
inerentes, com ou sem fornecimento de material ; 
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b) parcial, quando celebrado com empresa prestadora de serviços na área 
de construção civil, para execução de parte da obra, com ou sem 
fornecimento de material; 

Inciso XXX – dono da obra a pessoa física ou jurídica, não proprietária do imóvel, 
investida na sua posse, na qualidade de promitente-comprador, cessionário ou 
promitente-cessionário de direitos, locatário, comodatário, arrendatário, enfiteuta, 
usufrutuário, ou de outra forma definida em lei, no qual executa obra de construção 
civil diretamente ou através de terceiros ; 

Inciso XL – matrícula de obra de construção civil a identificação da obra perante o 
INSS, denominada CEI (Cadastro Específico do INSS), de acordo com as 
informações e os documentos apresentados por seu responsável ; 

Inciso L – reforma de pequeno valor a reforma efetuada por pessoa jurídica, com 
escrituração contábil regular, sem alteração de área, cujo custo total, incluindo 
material e mão-de-obra, não ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite máximo 
do salário-de contribuição; 

Inciso LI – responsabilidade solidária a obrigação legalmente imposta ao 
contratante da obra de responder pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias, isoladamente ou em conjunto com o contratado; 

Art. 3º - São responsáveis pela matrícula da obra de construção civil: 

I – o proprietário 

II – o dono da obra; 

III – o incorporador; 

IV – a empresa construtora, quando contratada para execução de obra por 
empreitada total, observado o disposto no § 2º do art. 2º; 

V – a empresa líder, na contratação de consórcio ; 

Art. 4º O responsável de que trata o art. 3º, com exceção da hipótese prevista no art. 14, 
deverá providenciar a matrícula junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados do início da obra ; 

Art. 12. Estão dispensados de matrícula junto ao INSS: 

I – na construção civil, os serviços discriminados como tal no Anexo III; 

II – a construção sem mão-de-obra remunerada, de acordo com o disposto no 
artigo 112; 

III – a reforma de pequeno valor, conforme definida nesta Instrução Normativa 
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§ 3º Os serviços previstos nos incisos I e III do caput estão sujeitos à retenção de 
que trata o art. 31 da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.711, de 
1998, quando for o caso, observado o disposto no § 4º deste artigo . 

§ 4º Quando a Administração Pública contratar os serviços previstos nos incisos I e 
III do caput, aplicar-se-á a responsabilidade solidária entre a contratante e a 
contratada . 

Art. 35. O contratante, ainda que pessoa jurídica da Administração Pública direta ou 
indireta, sujeito ao disposto no Inciso Vi do art. 30 da Lei nº 8212, de 1991, combinado 
com o inciso II do § 3º do art. 220 do RPS, poderá elidir-se da responsabilidade solidária 
com a contratada mediante a retenção e o recolhimento previstos no art. 31 da citada Lei, 
com a alteração da Lei nº 9.711, de 1998. 

13. Lei 8212/91 

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias 
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 
8.620, de 5.1.93) 

I - a empresa é obrigada a: 

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração; 

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição 
a que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu 
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a 
qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e 
contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da 
competência; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na 
forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente; 

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua 
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são 
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês 
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, 
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o 
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em 
regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) 
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IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam 
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V 
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem 
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, 
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; 
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) 

V - o empregador doméstico está obrigado a arrecadar a contribuição do segurado 
empregado a seu serviço e a recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, no 
prazo referido no inciso II deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 8.444, de 
20.7.92) 

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a 
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o 
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para 
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou 
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para 
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer 
hipótese, o benefício de ordem; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) 

VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o 
adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa 
de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente 
responsáveis com o construtor; 

VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção 
residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada 
sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências do regulamento; 

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem 
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; 

X - a pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e o segurado 
especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no 
prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso comercializem a sua produção: 
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)  

a) no exterior; (alínea incluída pela Lei 9.528, de 10.12.97) 

b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física; (alínea incluída pela 
Lei 9.528, de 10.12.97) 

c) à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12; (alínea 
incluída pela Lei 9.528, de 10.12.97) 

d) ao segurado especial; (alínea incluída pela Lei 9.528, de 10.12.97) 
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XI - aplica-se o disposto nos incisos III e IV deste artigo à pessoa física não 
produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa 
física. (Inciso incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

§ 2o Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, o recolhimento 
deverá ser efetuado no dia útil imediatamente posterior.(Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 26.11.99). (*)Nota: Por força do disposto na Lei nº 9.063, de 
14.6.95, esta disposição aplica-se somente ao contido no inciso II do art. 30. 

§ 3º Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas 
alíneas "a" e "b" do inciso I, relativamente à remuneração do segurado 
referido no § 5º do art. 12. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

§ 4o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais 
empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco por 
cento da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, 
incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, 
limitada a dedução a nove por cento do respectivo salário-de-contribuição. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 5o Aplica-se o disposto no § 4o ao cooperado que prestar serviço a 
empresa por intermédio de cooperativa de trabalho." (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, 
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da 
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois 
do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da 
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação 
dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

§ 1º O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou 
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento 
da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições 
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos 
segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

§ 2º Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo 
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.(Redação dada pela Lei 
nº 9.711, de 20.11.98) 

§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação 
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de 
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. 
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

§ 4º Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros 
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 20.11.98) 
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I - limpeza, conservação e zeladoria; (Inciso incluído pela Lei nº 9.711, de 
20.11.98) 

II - vigilância e segurança; (Inciso incluído pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

III - empreitada de mão-de-obra; (Inciso incluído pela Lei nº 9.711, de 
20.11.98) 

IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974. (Inciso incluído pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para 
cada contratante. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

Art. 32. A empresa é também obrigada a: 

I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações 

14. Lei Complementar nº 101/00 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a 
entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 

I - existência de dotação específica; 

II - (VETADO) 

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 
e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à 
prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 
saúde; 

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de 
inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 

d) previsão orçamentária de contrapartida. 

§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

DIRETORIA REVISORA DE CONTAS 

 

98 

§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a 
ações de educação, saúde e assistência social. 

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, 
atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais. 

§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive 
fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições 
precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 

§ 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de 
dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento 
de capital. 

15. Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 

Art. 3o A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de: 
I - categoria econômica; 
II - grupo de natureza da despesa; 
III - elemento de despesa; 

 
§ 1o A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial 
denominada “modalidade de aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se os 
recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma 
esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e 
objetiva,precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos 
transferidos ou descentralizados. 
 
§ 2o Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de 
despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto. 
 
§ 3o O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais 
como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços 
de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e 
instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros 
de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins. 
 
§ 4o As classificações da despesa por categoria econômica, por grupo de natureza, 
por modalidade de aplicação e por elemento de despesa, e respectivos conceitos 
e/ou especificações, constam do Anexo II desta Portaria. 
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ANEXO II 
 
NATUREZA DA DESPESA 
 
I - DA ESTRUTURA 
 
A - CATEGORIAS ECONÔMICAS 
3 - Despesas Correntes 
4 - Despesas de Capital 
 
B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 
1 - Pessoal e Encargos Sociais 
2 - Juros e Encargos da Dívida 
3 - Outras Despesas Correntes 
4 - Investimentos 
5 - Inversões Financeiras 
6 - Amortização da Dívida 
 
C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO 
 
10 - Transferências Intragovernamentais 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades 
pertencentes à administração 
pública, dentro da mesma esfera de governo. 
(INCLUÍDO CONFORME ART. 2º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 519, DE 
27/11/2001) 
 
20 - Transferências à União 
Despesas realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante 
transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da 
administração indireta. 
 
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos 
Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da 
administração indireta. 
 
40 - Transferências a Municípios 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos 
Estados aos Municípios,inclusive para suas entidades da administração indireta. 
 
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins 
lucrativos que nãotenham vínculo com a administração pública. 
 
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 
 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins 
lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública. 
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70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e 
mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o 
Brasil. 
(ALTERADO CONFORME INCISO II, ART. 4º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 
325, DE 27/08/2001) 
 
80 - Transferências ao Exterior 
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades 
governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos 
instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os 
recursos no Brasil. 
 
90 - Aplicações Diretas 
Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de 
descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da 
Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 
 
99 - A Definir 
Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo, vedada a execução orçamentária 
enquanto não houver sua definição, podendo ser utilizada para classificação orçamentária 
da Reserva de Contingência, nos termos do parágrafo único do art. 8o desta Portaria; 
(ALTERADO CONFORME ART. 1º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 519, DE 
27/11/2001) 
 
D - ELEMENTOS DE DESPESA 
 
41 - Contribuições 
Despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não 
seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de 
manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na 
legislação vigente. 
(ALTERADO CONFORME INCISO III, ART. 4º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 
325, DE 27/08/2001) 
 
42 - Auxílios 
Despesas destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de 
outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, 
respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 
 
43 - Subvenções Sociais 
Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa, de acordo com os arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei no 4.320, de 
1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

DIRETORIA REVISORA DE CONTAS 

 

101 

 

Procedimentos na Execução e Prestação de Contas de 
Transferências Voluntárias 
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