DIRETORIA FINANCEIRA - COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Apresentação do Manual de
Prestação de Contas

CAPACITAÇÃO
Apresentação dos Facilitadores e dos Participantes
Perfil dos Participantes: colaboradores das Organizações da
Sociedade Civil (OSC) que realizam as prestações de contas de
recursos públicos recebidos por meio de Transferências Voluntárias e
representantes dos Núcleos Regionais, Diretoria Administrativa e CCI.
Justificativa: Capacitação necessária para apresentação do Manual de
Prestação de Contas e treinamento aos usuários das organizações da
sociedade civil para exportação de dados lançados no Sistema
Transferências Voluntárias - STV (PMC) para o Sistema Integrado de
Transferências - SIT (TCE-PR).

Competências a serem desenvolvidas
Ao final do curso, o participante será capaz de:
(i) conhecer o conteúdo do manual de prestação de contas;
(ii) compreender e executar adequadamente a parceria quanto
a

movimentação,

aplicação

e

prestação

de

contas

financeira dos recursos recebidos;
(iii) conhecer os principais erros que podem ocorrem durante
a execução das parceiras, a fim de evitá-los e/ou corrigilos;
(iv) operacionalizar de forma completa e eficiente os sistemas
informatizados: STV (PMC) e SIT (TCE-PR).

Manual de Prestação de Contas

Visa orientar e estabelecer critérios para a prestação de contas das
parcerias firmadas pela Fundação de Ação Social através dos Fundos
Municipais sob sua gestão e atender as exigências do Tribunal de
Contas do Estado TCE-PR.

Disponível em:
http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1267

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: CENÁRIO ATUAL
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Decretos Municipais nº 704/2007 e nº 1067/2016

Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 46/2014 e
Instrução Normativa nº 61/2011

MRSOC – Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº
13.204/2015

Prestação de Contas
Os Termos de Convênios existentes no momento da entrada em
vigor da Lei Federal nº 13.019/2014 permanecerão regidos pela
legislação vigente ao tempo de sua celebração.

Parcerias celebradas por meio de Termo de Colaboração ou Termo
de Fomento:
Plataforma eletrônica.
OSC apresentará o Relatório de Execução do Objeto.

Prestação de Contas

As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos
documentos originais relativos à execução das parcerias em local
seguro e em bom estado de conservação pelo prazo de dez anos,
contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de
contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas.

EXECUÇÃO DA PARCERIA

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS:

Gestor atesta a possibilidade da liberação das parcelas dos recursos
transferidos em estrita conformidade com o cronograma.
Exceto nos casos a seguir, garantido o contraditório, nos quais ficarão
retidas até o saneamento das impropriedades:
- quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida;
Art. 43 Decreto Municipal nº 1067/2016.

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS:

- quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou
o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a
obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo;
- quando não forem apresentados documentos solicitados pelo órgão
concedente.
Art. 43 Decreto Municipal nº 1067/2016.

RECURSOS PRÓPRIOS
É possível excepcionalmente que o tomador realize a execução
com recursos próprios. Nesse caso o tomador deve:
1)

depositar os recursos na conta corrente específica do convênio;

2)

informar o aporte de recursos próprios no STV e SIT;

3)

Informar a despesas (pagas a partir da conta do convênio);

4)

quando o concedente fizer o repasse o tomador poderá realizar o
ressarcimento a partir da conta do convênio e informar no SIT uma
devolução de saldo ao tomador.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
Os recursos recebidos serão depositados em conta corrente específica
isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela
administração pública; Art.

46 Decreto Municipal nº 1067/2016.

Os recursos devem ser aplicados em cadernetas de poupança, fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua
finalidade; Art.

13 § 2º Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS

Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados para
pagamento de despesas previstas no plano de aplicação;

Art.

13 § 4º

Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

Lembrando que:
- Caso não haja alteração do Plano de Aplicação para execução de
nova despesa, a entidade estará sujeita a devolução do valor
executado.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário
final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os
pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária
de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços;
Municipal nº 1067/2016.

Art. 48 Decreto

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria,
os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
administração pública no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente; Art.

47 Decreto Municipal nº 1067/2016.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS

IMPORTANTE:

Para

devolução

dos

saldos

financeiros

remanescentes o tomador deverá dentro do prazo estabelecido, ou
seja, no prazo improrrogável de 30 dias, entrar em contato através
do e-mail pcdffas@fas.curitiba.pr.gov.br solicitando a Guia para
Devolução. Em caso de dúvidas realizamos atendimento através dos
telefones (41) 3350-3584, (41) 3350-3528 ou (41) 3250-7472.

DESPESAS
-Início da execução do objeto dentro de 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da primeira ou única parcela dos recursos.
28/2011 TCE-PR.

Art. 16 Resolução nº

DESPESAS
VEDAÇÕES:

-utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

Art. 41

Decreto Municipal nº 1067/2016.

-pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e
na lei de diretrizes orçamentárias; Art.

41 Decreto Municipal nº 1067/2016.

- realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar; Art.

9º Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

DESPESAS
VEDAÇÕES:

-

pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do

termo de transferência;

-

realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

-

pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária,

decorrentes de culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo
descumprimento de determinações legais ou conveniais;
Art. 9º Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

DESPESAS
VEDAÇÕES:

- realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada
com o objeto do termo de transferência e da qual não constem nomes,
símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou de servidores públicos.
TCE-PR.

Art. 9º Resolução nº 28/2011

DESPESAS
VEDAÇÕES:

- É vedada a contratação de dirigentes da entidade tomadora dos
recursos ou de seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, ou de empresa
em que estes sejam sócio cotistas, para prestação de serviços ou
fornecimento de bens. Art.

18 § 3º Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

DESPESAS
PERMITIDAS:

- remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho,
inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a
vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
1067/2016.

Art. 42 Decreto Municipal nº

DESPESAS

VERBAS RESCISÓRIAS
Os repasses podem ser utilizados no pagamento do saldo de salário,
das férias proporcionais e vencidas acrescidas do terço constitucional,
quando for o caso, bem como do 13º salário e do FGTS. Não se
admite, contudo, o pagamento de aviso prévio indenizado, multa do
FGTS, dobra relativa às férias vencidas e quaisquer outras despesas
decorrentes de descumprimento da lei ou culpa por parte do
empregador tomador. Acórdão nº: 6453/14 - Tribunal Pleno TCE-PR

DESPESAS
PERMITIDAS:

- diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

- custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria;
Art. 42 Decreto Municipal nº 1067/2016.

DESPESAS
PERMITIDAS:

- aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde
que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
Art. 42 Decreto Municipal nº 1067/2016.

DESPESAS
Decreto Municipal nº 1067/2016:

Art. 42 Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos
vinculados a parceria:

...

§3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização
da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista
com o poder público.

DESPESAS - ORÇAMENTOS
De acordo com a Resolução n.º 28/2011 TCE-PR cabe ao tomador dos
recursos observar os princípios inerentes à utilização de valores e bens
públicos, entre os quais o da moralidade, da impessoalidade, da
economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia.

- Pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores;

- Os orçamentos deverão estar datados e discriminados de maneira que
permitam comprovar que foi assegurada a isonomia aos interessados para
fornecer o bem ou o serviço cotado.

DESPESAS - ORÇAMENTOS

http://disqueeconomia.curitiba.pr.gov.br/

Vantagens:
-Evitar retrabalho;
-Melhor negociação junto aos fornecedores.
Observar:
- data de vigência da parceria e uso das aquisições para o objeto;
- real necessidade de compra;
- validade/durabilidade dos produtos.

DESPESAS – NOTA FISCAL

Notas Fiscais e demais documentos comprobatórios devem estar
revestidos das formalidades legais: descrição do bem ou serviço
adquirido e sem rasuras.
Devem conter atesto com: nº convênio/parceria, ano, nome ou sigla
do órgão concedente, devem estar certificadas quanto ao recebimento
dos bens, mercadorias e serviços.
Art. 19 Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Se

dá

mediante

as

informações

constantes

do

Sistema

de

Transferências Voluntárias – STV e Sistema Integrado de Transferências
– SIT, relatórios de execução, relatórios técnicos e pareceres emitidos
pelo gestor da parceria.
• A Coordenação de Prestação de Contas - FAS realiza Capacitação
sobre a execução da prestação de contas e compete à convenente entrar
em

contato

para

agendamento

através

do

e-mail

pcdffas@fas.curitiba.pr.gov.br ou dos telefones (41) 3250-7439, (41) 33503528 ou (41) 3250-7472.

SISTEMAS UTILIZADOS

http://stv.curitiba.pr.gov.br:8080/transferenciasvoluntarias/login.do

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sistema-integrado-de-transferencias-sit/53

Solicitação de acesso aos Sistemas:

Aos que ainda não possuem, solicitar após a formalização da parceria através do email pcdffas@fas.curitiba.pr.gov.br

Diretamente ao TCE-PR. Informações sobre acesso ao SIT podem ser obtidas
através do telefone (41) 3350-1790.

Sistema Transferências Voluntárias - STV

Lançamentos no Sistema Transferências Voluntárias - STV
GESTORES
LICITAÇÕES
CONTRATOS
OBRAS
BENS ADQUIRIDOS
PAGAMENTOS REALIZADOS
RECEITAS/DESPESAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MEMBROS UGT TOMADOR
DEVOLUÇÃO DE SALDO
OUTRAS RECEITAS

Sistema Transferências Voluntárias - STV

Acesso :
http://stv.curitiba.pr.gov.br:8080/transferenciasvoluntarias/ login.do

STV - GESTORES

STV - GESTORES
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 1-Gestores
Na sequência deverá clicar em novo .
Clicar na lupa para consultar Pessoas SIM-AM.
Na tela de Pesquisa de Pessoas SIM AM digite o nome ou CPF –
clique na lupa – marque a informação desejada e clique em
Selecionar .
Após selecionar a Pessoa SIM AM, o tomador deverá informar ainda:
- Telefone.
- Tipo de gestor.
- Endereço completo.
- Data início e fim da gestão.
Observação 1: O sistema carrega as informações cadastradas na tela de Cadastro de Pessoas
SIM AM, portanto, para selecionar os gestores estes devem estar cadastrados no menu
Cadastro – Pessoas SIM AM/Fornecedor.
Observação 2: o tomador não precisa cadastrar os gestores se estes forem os mesmos da
prestação de contas anterior, neste caso basta clicar na opção Carrega Último.

STV - LICITAÇÕES

STV - LICITAÇÕES
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 2-Licitações
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Licitações deverá informar:
- Modalidade: modalidade de compra utilizada para cada despesa. Ex:
pesquisa de preços = notas fiscais de materiais de consumo.
- Ano: ano do processo de compra.
- NºLicitação: número do processo de compra ou o mês/ano da compra.
- Data do Edital.
- Data da Publicação.
- Valor Máximo.
- Data da Homologação.
- Objeto.
- Participantes.

STV - CONTRATOS

STV - CONTRATOS
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 3-Contratos
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Contratos deverá informar:
- Selecionar uma das licitações cadastradas na tela 2 – Licitações.
- Informar os dados dos contratos.

STV - OBRAS

STV - OBRAS

Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 4-Obras
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Obras e Outros Gastos deverá informar todos os dados
necessários, descrever o parecer e confirmar.

STV – BENS ADQUIRIDOS

STV – BENS ADQUIRIDOS

Atualmente, quando o tomador lança uma despesa com equipamentos e material
permanente na tela 7-Pagamentos Realizados, o próprio sistema direciona para a
tela de Bens Adquiridos e já traz as informações: tipo do documento, número do
documento, data do documento, categoria despesa SIT e favorecido. Assim, basta
o tomador informar a especificação do Item, a quantidade, o valor unitário. Ao
final clique em Confirmar .
Caso o tomador não registre automaticamente as informações dos bens
adquiridos no momento do cadastro da despesa, poderá realizá-lo em outro
momento
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 5-Bens
Adquiridos
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Bens preencha todas as informações e confirmar .

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 7Pagamentos realizados
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Pagamentos Realizados deverá informar:
- Categoria Despesa SIT
- Favorecido
- Bem/Serviço (descrição da despesa)
- Documento
- Informações de Pagamento
- Campos placa e quilometragem: em caso de despesas
com veículos
- Utiliza Licitação
- Valor pago

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
- Categoria Despesa SIT (Despesas de Custeio – Correntes)
3.1.90.11.99 – para despesas de pessoal (folhas de pagamento).
3.1.90.13.99 – para despesas relacionadas a recolhimento/pagamento dos encargos
(Guias de FGTS, INSS Patronal, PIS e IRRF – o lançamento não precisa ser por
funcionário). De acordo com Demanda do TCE PR, encargos recolhidos na folha
devem ser lançados na rubrica 3.1.90.11.99 e no CNPJ do credor. Ex: INSS
funcionário e IRRF.
3.3.90.30.99 – para notas fiscais de materiais de consumo.
3.3.90.36.99 – para serviços de terceiros de pessoa física.
3.3.90.39.99 – para serviços de terceiros de pessoa jurídica (notas fiscais de
empresas prestadoras de serviços, faturas de água e energia elétrica).

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
- Categoria Despesa SIT (Despesas de Investimento – Capital)
4.4.90.30.99 – para notas fiscais de materiais de consumo relacionadas a despesas
de capital/investimentos.
4.4.90.39.99 – para notas fiscais de serviços relacionadas despesas de
capital/investimentos.
4.4.90.52.99 – para despesas com equipamentos e materiais permanentes (notas
fiscais de equipamentos e mobiliários).
4.4.90.51.99 – para Obras e Instalações (despesas com obras e instalações).

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
- Favorecido
Clicar na lupa para consultar o fornecedor
Na tela de Pesquisa de Pessoas SIM AM
digite o nome, CNPJ ou CPF – clique na lupa
Selecione a informação desejada e clique em
Selecionar
O sistema carrega as informações cadastradas na tela de Cadastro de
Fornecedores, portanto, para selecionar um fornecedor o tomador deve cadastrá-lo
primeiro no menu Cadastro – Fornecedor.
IMPORTANTE
Observar, no cadastro, o seguinte:
CNPJ: informar o CNPJ da empresa (não informar o CNPJ do tomador).
CPF: informar o CPF de cada funcionário ou prestador de serviço pessoa física.

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS

- Bem/Serviço (descrição da despesa)
Folha de pagamento/contracheque = exemplo: salário funcionário XXXX referente ao
mês/ano.
GPS = exemplo: INSS referente ao mês/ano.
GFIP = exemplo: FGTS referente ao mês/ano.
DARF = exemplo: PIS referente ao mês/ano, IRRF referente ao mês/ano.
Nota Fiscal = exemplo: aquisição de materiais de limpeza.
Bilhete de Passagem = exemplo: vale transporte referente ao mês/ano.
Fatura = exemplo: Energia elétrica referente ao mês/ano.

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
- Documento
Documento

Tipo

Número

Data de emissão

Contracheque –
Salários - Férias

Folha de
pagamento

Informar o código
do funcionário.

Último dia do mês
a que se refere o
salário.

Guia de INSS

Instituto Nacional
de Seguro Social
(GPS)

Informar o código
de pagamento
constante da guia.
Exemplo: 2100.

Último dia do mês
a que se refere o
salário.

Guia de FGTS

Fundo de Garantia
por Tempo de
Serviço (GFIP)

Código de
recolhimento.
Exemplo: 115.

Último dia do mês
a que se refere o
salário

Guias de PIS e
IRRF

Guia de
Recolhimento União

PIS e IRRF,
informar o código
da receita.
Exemplo: 8301,
1708, 0561, 0588
respectivamente.

Último dia do mês
a que se refere o
salário

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
- Documento
Documento

Tipo

Número

Data de emissão

Notas fiscais de
Nota Fiscal
materiais de
consumo, materiais
e equipamentos
permanentes e
serviços

Número da nota
fiscal.

Data de emissão

Vale transporte

Bilhete de
Passagem

Número do
documento.

Data do
documento ou do
vencimento

Consumo de água
e energia elétrica

Fatura

Número da fatura,
número de
matrícula (água) e
número da unidade
consumidora
(energia elétrica).

Data da fatura,
data da leitura
(água e energia
elétrica)

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
- Informações de Pagamento
Tipo de documento: transferência, TED, DOC, etc.
Número do documento: verificar no extrato, o número da transferência, TED, DOC
realizado.
Data do pagamento: data da transferência, TED ou DOC. Como o Sistema STV não traz
o campo data de débito da conta da parceria, verificar no extrato a data que o valor da
despesa foi debitado da conta corrente da parceria e informar esta data.

Observação: data do pagamento não pode ser anterior a data de emissão do documento
de despesa.
O STV permite o lançamento com data anterior, porém ao tentar importar o sistema SIT
não permitirá.

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS

- Utiliza Licitação

Ao clicar na opção Utiliza Licitação o tomador deverá escolher uma das
modalidades cadastradas na tela 2-Licitações.
Caso não clique, o sistema trará como padrão para despesas de pessoal a
modalidade: Tributos/Pessoal – aquisição direta e demais despesas a modalidade:
Pesquisa de Preços.

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS

- Valor pago
Folha de pagamento/contracheque= informar o valor de salário líquido.
GPS = valor proporcional aos funcionários da parceria.
GFIP = valor proporcional aos funcionários da parceria.
DARF = valor proporcional aos funcionários da parceria.
Nota Fiscal = valor da despesa.
Bilhete de Passagem = valor do documento.
Fatura = valor a pagar.

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
Para as Categorias Despesas SIT 3.1.90.11.99 (Outras Despesas Fixas - Pessoal
Civil) e 3.3.90.36.99 (Outros Serviços de Pessoa Física) o usuário poderá utilizar a
opção para cálculo de Despesa Pessoal Detalhada e Despesa RPA Detalhada.
Essa opção facilita a conferência dos valores referente aos encargos. O valor
líquido do cálculo detalhado deve ser lançado no campo valor do pagamento.

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS
Ao clicar em Despesa Pessoal Detalhada, o sistema emitirá um alerta se o
funcionário não estiver vinculado a entidade.

Favor vincular o funcionário a
entidade
Para vinculá-lo clique no menu Trans. Voluntária item Funcionário
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela Cadastro de Funcionário deverá clicar na lupa (Pessoa Sim-AM)
Na tela Pesquisa de Pessoa Sim-AM digite o nome ou CPF , clique na lupa,
selecione e confirma.
O sistema retorna para a tela Cadastro de Funcionário onde deverá informar:
-Cargo = função
-Salário = salário base do funcionário no contra cheque

STV – PAGAMENTOS REALIZADOS

Na opção Relatórios da Prestação o usuário poderá acessar o
Resumo da Folha de Pagamento.

RELATÓRIOS GERENCIAIS
Na opção Relatórios Gerenciais poderá acessar as opções
disponíveis para auxiliar na gestão financeira da execução da
parceria.

RELATÓRIOS GERENCIAIS
Na opção Comparativo de Valores Previstos e Realizados
poderá visualizar a execução realizada até o momento.

STV – RECEITAS/DESPESAS
É possível que o tomador acompanhe o resumo financeiro da execução de sua
parceria por período da prestação de contas, para tanto basta clicar no item 8Receitas/Despesas.

STV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

STV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item 9Conciliação Bancária
Na sequência deverá clicar em novo .
O sistema carrega automaticamente as informações bancárias do
tomador que deverá informar:
- Valor da Conta Corrente.
- Saldo da Conta Aplicação.
- Crédito/Débitos pendentes.

STV – MEMBROS UGT TOMADOR

STV – MEMBROS UGT TOMADOR
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item
Membros da UGT
Na sequência deverá clicar em novo .
Clicar na lupa para consultar Pessoas SIM-AM.
Na tela de Pesquisa de Pessoas SIM AM digite o nome ou CPF – clique na lupa
Marque a informação desejada e clique em Selecionar
Após selecionar a Pessoa SIM AM, o tomador deverá informar:
- Tipo de Ato de Nomeação.
- Número de Ato de Nomeação.
- Data de Nomeação.
- Data de Exoneração.
O sistema carrega as informações cadastradas na tela de Cadastro de Pessoas SIM AM,
portanto, para selecionar os membros da UGT estes devem estar cadastrados no menu
Cadastro – Pessoas SIM AM.

STV – DEVOLUÇÃO DE SALDO

STV – DEVOLUÇÃO DE SALDO
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item
Devolução de Saldo
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Devolução de Saldo informar:
- Tipo de Documento da devolução: depósito identificado, DOC, TED ou
Ordem Bancária;
- Número do documento.
- Data da Devolução.
- Juros e Correção Monetária da Devolução.
- Devolução.

STV – OUTRAS RECEITAS

STV – OUTRAS RECEITAS
Escolher a transferência desejada, clicar no menu Prestação de Contas item Outras
Receitas
Na sequência deverá clicar em novo .
Na tela de Outras Receitas deverá informar:
- Tipo da Receita: Depósito de Contrapartida, Depósito de Recurso Próprio,
Rendimento de Aplicações e Saldo Inicial (saldo de período anterior a 2012).

- Data da receita.
- Valor da receita.

STV – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Efetue o lançamento da prestação de contas no STV
levando em consideração os documentos entregues.

PARA ACESSAR O SISTEMA

SENHA: suporte

ANO: 2016
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA

SELECIONAR O 2ºBIMESTRE/2017

STV – PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARA PRETAÇÃO DE CONTAS CONSIDERE:
-DESPESAS DE PESSOAL REFERENTE A 03/2017 JÁ LANÇADAS

Vigência da parceria: 01/05/2016 a 30/04/2017
Dados da devolução:
Tipo Documento: DOC
Número documento: 123456
Data Devolução: 30/04/2017
Juros e Correção Monetária da Devolução: 0,00
Devolução: R$ 2.196,50

Despesa com Permanente
Valor Previsto

Valor Executado

R$ 2.500,00

R$ 2.600,00

O sistema somente Avisa, mas permite lançar a despesa.

STV – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Receitas/Despesas
Saldo anterior

7.144,29

Recebido Exercício

0,00

Recursos Próprios

0,00

Outros Créditos

0,00

Rendimentos Financeiros

110,16

Valor Total da Receita

7.254,45

Despesas Realizadas

5.057,95

Saldo Glosa

0,00

Juros e Correção Monetária da Devolução

0,00

Saldo da Transf. Voluntária

2.196,50

Devolvido

2.196,50

Saldo Final

0,00

Exp. Sit Concedente

140,25
(errado)

5.117,90
(errado)

STV – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vigência convênio:
01/05/16 a 30/04/17
Período aquisito:
28/02/16 a 27/02/17
•Dois meses do período aquisito estão fora
da vigência.
•Nesse caso deve ser verificado o valor de
1/3 de férias correspondente a 10 meses
1.265,00
275,00

1/3 de férias = R$ 330,00
R$ 330,00 dividido por 12 meses = R$
27,50
R$ 27,50 multiplicado por 10 meses =
R$ 275,00
R$ 330,00 – R$ 275,00 = R$ 55,00

101,20

O INSS, nesse caso
deve ser calculado sobre
R$1.265,00 (990,00 +
275,00), ou seja, R$
101,20. Desconta R$
4,40
1.163,80

O valor das férias a ser lançado
será R$ 1.163,80

STV – PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2944

4. COMPETÊNCIA
04/2017

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

5. IDENTIFICADOR
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE / ENDEREÇO

6. VALOR DO INSS

76.568.930/0001-08

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

7.

RUA EDUARDO SPRADA, 4520 - CAMPO COMPRIDO - 81210-370 - CURITIBA-PR

8.

(41)33503500

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

105,60
-

2. VENCIMENTO

(Uso do INSS)

-

10. ATM, MULTA E JUROS
-

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A
receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total
seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11. TOTAL
105,60
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Assim como o valor das férias, o
valor de INSS também deve ser
proporcional.
De acordo com o cálculo anterior,
do valor total de INSS tem que
descontar R$ 4,40

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO _____/_____/_____

101,20

STV – PRESTAÇÃO DE CONTAS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP

01- RAZÃO SOCIAL/ NOME

02-DDD/TELEFONE

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
03-FPAS

(41)33503500
05-REMUNERAÇÃO

04-SIMPLES
639

3.510,00

1

08-COD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO

115

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO

8

11-COMPETÊNCIA

04/2017

14-ENCARGOS
105,60

07-ALÍQUOTA FGTS

2

76.568.930/0001-08

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

R$

06-QTDE TRABALHADORES

12-DATA DE VALIDAD

08/05/2017

15-TOTAL A RECOLHER
-

105,60

O valor de FGTS também deve ser
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014**
proporcional.
A base de cálculo da folha de férias
000000000020 808000000000 000000000000 000000000000
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
deve ser calculado sobre R$1.265,00
(990,00 + 275,00), ou seja, R$ 101,20.
Desconta R$ 4,40 do valor total da Guia

101,20

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

02- Período de apuração
30/04/2017
03- Numero do CPF ou CNPJ

DARF PIS

76.568.930/0001-08
04- Codigo da Receita
5856
05- Numero de referencia

01- Nome / Telefone
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL / (41) 3350-3500

O valor de PIS também deve ser proporcional.
06- Data de Vencimento
Deve ser calculado com base no salário de R$
1.265,00 de férias da Denise, ou seja, R$
07- Valor Principal
12,65.
Como o PIS de 03/2017
Veja no versodeu apenas R$ 9,90
08- Valor da Multa
instrucoes
para o preenchimento
soma-se com
de 04/2017.
Portanto R$ 22,55
09- Valor dos Juros e/ou
Encargos DL. 1.025/69

ATENCAO
É

vedado o recolhimento de tributos

administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo

25/05/2017

23,10

0,00

0,00

e contribuições

valor total seja 10- Valor Total

23,10
Ocorrendo tal situacao, adicione esse valor ao
tributo/contribuicao de mesmo codigo de periodos subsequentes, até que o total
11- Autenticação Bancaria (somente nas 1ª e 2ª vias)
seja igual ou superior a R$ 10,00.

inferior a R$ 10,00.

22,55

Rendimento a lançar deve ser sempre o Líquido

Rendimento Líquido = R$ 99,14 – R$
7,60 – R$ 10,57

Rendimento Líquido = R$ 41,11 – R$
3,15 – R$ 8,77

R$ 29,19

R$ 80,97
R$ 110,16

STV – FECHAMENTO
Após concluir os lançamentos e conferência da prestação de contas, o
tomador deverá realizar o fechamento clicando no menu Prestação de
Contas item Fechamento e confirmar .

EXPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO STV

A exportação de arquivos do Sistema STV para importação no
sistema SIT foi criada para facilitar o intercâmbio de informações
entre os sistemas e evitar duplicidade de lançamentos pelos
usuários.

EXPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO STV

Arquivos gerados conforme definições dos layouts de importação do
TCE-PR.

Evita retrabalho.

Exportação dos arquivos: Despesas;

Bens Adquiridos; Outras

Receitas; Saldo Bancário; Devolução de Saldo e Membros UGT.

Os menus: Fechar Bimestre, Documentos anexos e Finalização só
podem ser preenchidos manualmente no SIT, portanto não há
possibilidade de criar arquivos para exportação/importação.

EXPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO STV
A prestação de contas deve estar fechada para que seja possível a
exportação dos arquivos.

Caso o período da prestação de contas seja maior que o bimestre
exportado, após gerar os arquivos o tomador deverá solicitar através
do e-mail pcdffas@fas.curitiba.pr.gov.br a reabertura da prestação de
contas no STV para que possa realizar lançamentos futuros.

EXPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO STV
Caso o usuário já tenha exportado os dados para um período, ao
tentar novamente exportá-los, o sistema irá informar que “Não existem
dados a serem exportados para os filtros informados”.

Caso tenha exportado e acrescente algum “novo” lançamento, o
arquivo será gerado normalmente.

EXPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO STV
O usuário poderá desfazer a exportação para exportá-la novamente
caso necessário. Para tanto basta acessar o menu Exportação para SIT
e em Migração Tomadores selecionar o Tipo de Exportação e clicar em
Desfazer.

EXPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO STV
Exportado com sucesso:
Salvar o arquivo no computador mantendo o formato .txt.
Sugestão de salvá-lo com o nome do tipo de documento a ser
importado para o SIT.

IMPORTAÇÃO PARA O SIT

IMPORTAÇÃO PARA O SIT

-

O arquivo será importado com sucesso quando preenchidos

corretamente os campos no sistema STV.

-

Deve ser efetuada a importação de apenas um arquivo por vez.

-

O sistema apresentará erro para o arquivo “Despesas” caso o valor

do documento informado seja 0,00.

IMPORTAÇÃO PARA O SIT
Após realizar as importações de arquivos o usuário deverá:

- Conferir as informações.

- Incluir os documentos anexos: extratos bancários, orçamentos de
pesquisas de preços, relação de ganhadores da pesquisa de preços e
guia de recolhimento de saldo.

- Fechar o bimestre.

- Finalizar a transferência caso seja o último bimestre de vigência da
parceria.

STV – CERTIDÃO LIBERATÓRIA
A Certidão Liberatória é o documento comprobatório de cumprimento das exigências
pelo tomador para a realização e regularidade das prestações de contas das
parcerias municipais.
Para emitir a certidão o tomador deve escolher uma transferência e clicar no menu
Prestação de Contas - Emitir Certidão.
Prestação de Contas ENTREGA até 30 dias após o término do período de
prestação cadastrado no Sistema de Transferências Voluntárias – STV.

O não cumprimento dos prazos ocasiona impedimento na emissão da
Certidão Liberatória da FAS para o tomador.

STV – CERTIDÃO LIBERATÓRIA

REGULAR

STV – CERTIDÃO LIBERATÓRIA

COM PENDÊNCIAS

SIT – CERTIDÃO LIBERATÓRIA

IMPORTANTE: Os lançamentos devem ser realizados bimestralmente
(serão considerados como bimestres para cada exercício os períodos fixos
dos meses de janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, julho e
agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro). O prazo para o
preenchimento das informações é de até 30 dias para o tomador,
contados do encerramento do bimestre a que se refere.
O não cumprimento dos prazos ocasiona impedimento na emissão da
Certidão Liberatória do Tribunal de Contas para o tomador.

Art. 34 § 1º

Resolução nº 28/2011 TCE-PR.

O encaminhamento intempestivo das informações e fechamentos
bimestrais acarreta multa ao responsável.
nº. 113/2005.

Art. 87, da Lei Complementar Estadual

ATIVIDADES

CASO PROBLEMA: 1
1- A entidade X executou seu convênio e ao prestar contas obteve o
seguinte resumo financeiro:
Tipo de
Despesa

Valor Total
Previsto
Plano
de Aplicação

Valor Total de
no Despesa
Executada

3.1.90.13 –
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

1.856,27

3.103,97

+ 1.247,70

3.3.90.30 –
MATERIAL DE
CONSUMO

2.150,20

902,50

- 1.247,70

Identifique o problema e qual seria sua solução?

Diferença da
execução em
relação à
previsão

RESPOSTA: 1
Podem ser dois problemas:
- entidade utilizou recursos da rubrica de consumo para custear despesas na
rubrica de obrigações patronais. Nesse caso, antes da execução das despesas
a entidade deve solicitar a alteração do Plano de Aplicação e aguardar sua
aprovação.
OBS: lembrando que a não alteração de Plano neste caso pode gerar glosas.
- entidade lançou despesas na rubrica errada. Nesse caso a entidade deve
verificar se eventualmente lançou alguma despesa de consumo na rubrica de
obrigações e efetuar as alterações de lançamento. Se não houve a exportação,
basta à entidade acessar a despesa no STV e alterá-la. Caso a exportação já
tenha ocorrido à entidade deverá excluir a exportação efetuada e solicitar
reabertura da prestação de contas para poder alterar as rubricas.
OBS: a entidade deve estar sempre atenta ao lançar as despesas no sistema,
para evitar retrabalho.
Tecnicamente esse erro trata-se de Extrapolação de valores previstos no plano
de aplicação, denotando a realização de gastos não autorizados no plano de
trabalho acordado, em inobservância ao art. 8º, § 2º e art. 13, § 4º,ambos da
Resolução 28/2011.

CASO PROBLEMA: 2
2 - A entidade X possui o termo de convênio/parceria de nº y, cuja vigência é
do período de 01/01/2016 a 31/12/2016. No dia 10/01/2017 a entidade adquiriu
despesas relacionadas a material de consumo no valor de R$ 525,00. Em
30/09/2016 a entidade havia encaminhado oficio para a Fundação
solicitando a prorrogação de prazo do convênio por mais 12 meses, mas até
a data da compra a entidade não havia assinado o termo aditivo de
prorrogação de prazo de vigência e decorrido o prazo formal para aditivo,
não houve tempo hábil para sua formalização (motivos: pedidos de
regularização de documentos sem sucesso, negativa do conselho...). Nesse
caso, a entidade poderia ter efetuado a despesa?

RESPOSTA: 2

Um termo de termo de convênio/parceria só tem vigência válida a partir
do momento que todas as partes assinam este termo e sua publicação.
Assim sendo, no caso acima, embora a entidade tenha pleiteado a
prorrogação de prazo em tempo hábil, não houve a concretização do
termo (assinatura das partes e publicação), ou seja, a entidade não
poderia ter executado a despesa naquela data, uma vez que a vigência
de seu convênio terminara em 31/12/2016. Caso a entidade apresentasse
esta despesa na prestação de contas, ela seria glosada, tendo em vista
que ela executou despesas fora do período definido para a vigência do
convênio, em desacordo ao art. 9º, V, da Resolução nº 28/2011.

CASO PROBLEMA: 3

3 – A entidade X executou despesas com a empresa Y e no momento
do lançamento da despesa junto ao STV foi informado o CNPJ da
entidade, pois a entidade não conseguiu cadastrar o fornecedor. Essa
ação resulta em qual irregularidade?

RESPOSTA: 3

Ao lançar a despesa da empresa Y no CNPJ da entidade e mantendo-se esta
informação, quando do envio da prestação ao Tribunal de Contas,
automaticamente o sistema acusará pagamento realizados em favor de
fornecedores que constituem própria parte do acordo de transferência, ou seja,
pagamento efetuado à própria entidade. Portanto, quando houver dificuldade
no cadastrado do fornecedor, é preciso que entre em contato conosco para
evitar esse problema. É preciso também estar atento ao lançar as despesas,
pois pode ocorrer equivoco de lançamento.

CASO PROBLEMA: 4

4 – A entidade X realizou despesas com material de consumo, porém não
anexou os orçamentos relacionados a esta compra. Qual a irregularidade
desta prestação de contas?

RESPOSTA: 4
Nesse caso faltou anexar os orçamentos da pesquisa de preços, no mínimo
três, relacionados às despesas executadas. A falta de apresentação dos
orçamentos afeta ao disposto no art. 18 da Resolução nº. 28/2011, bem como
infringi o estabelecido no art. 15, § 8º, II, d, da Instrução Normativa nº. 61/2011,
podendo a entidade ser penalizada.
Em casos específicos, de urgência ou de apenas aquele fornecedor
disponibilizar o bem/serviço, por exemplo, pode ocorrer da entidade não
efetuar os três orçamentos, cabendo nesse caso à confecção de justificativa
explicitando os motivos pelos quais a levaram a não efetuar as pesquisas de
preços.
Lembrando que os três orçamentos devem estar no mínimo devidamente
identificados com o nome/CNPJ da empresa fornecedora, os itens cotados
devem ser os mesmos para os três orçamentos e devem estar datados.
Realizar a compra dentro de no máximo 30 dias da data da pesquisa.

CASO PROBLEMA: 5

5 – A pessoa responsável pela prestação de contas da entidade X após
efetuar os lançamentos de despesas no sistema STV procedeu com a
exportação para o SIT. Quando foi efetuar o fechamento do bimestre nos
sistemas percebeu que o saldo de R$ 1.230,00 não condizia com a
realidade do extrato de R$ 1.500,00, ou seja, o saldo da prestação era
menor que o saldo do extrato. Nesse caso, o que poderia ter acontecido?
Como proceder para corrigir?

RESPOSTA: 5

Nesse caso pode ter ocorrido a duplicidade de lançamento de despesas nos
sistemas ou erro de digitação do valor da despesa. Esse erro é facilmente
identificado verificando os lançamentos efetuados e confrontando-os com os
extratos. Identificada a duplicidade ou erro de digitação, a entidade deverá
excluir a exportação no sistema STV e solicitar a reabertura da prestação de
contas para poder excluir a despesa duplicada/alterar o valor errôneo e em
seguida poderá refazer a exportação ou entrar o sistema SIT e excluir/alterar a
despesa.

CASO PROBLEMA: 6

6 – A entidade efetuou lançamento de despesas de material de consumo
na modalidade de compra Dispensa, pois não sabia as informações da
pesquisa de preços realizada. Esse lançamento poderá gerar qual
irregularidade? Como proceder para corrigir?

RESPOSTA: 6

No momento do lançamento das despesas é de fundamental importância que a
entidade o faço seguindo os critérios aos quais as despesas são regidas, por
exemplo, para aquisições de material de consumo a modalidade de compra é
Pesquisa de Preços. O equivoco no lançamento da modalidade de compra
pode gerar irregularidade que contraria o art. 15, § 2º, da Instrução Normativa
nº. 61/2011, ou seja, despesas sem a comprovação de realização do regular
processo de compra, uma vez que, como nesse caso, ao colocar a modalidade
de Dispensa subtende-se que a entidade não executou a pesquisa de preços,
obrigatória neste caso.
Vale lembrar que no sistema STV existe o campo para cadastro das pesquisas
de preços e é conveniente que a entidade o utilize para assim condizer com a
realidade da execução da prestação.

CASO PROBLEMA: 7

7 – A entidade X contratou serviços de terceiros para execução de
manutenção da entidade. Quando do pagamento, o fornecedor
apresentou apenas um recibo simples comprovando a despesa. Esse fato
gera qual tipo de irregularidade? O que fazer neste caso?

RESPOSTA: 7

Nesse caso houve infração à legislação fiscal vigente, uma vez que a emissão
de recibo simples não atende a legislação fiscal. O correto é o fornecedor
emitir nota fiscal de prestação de serviços. É preciso que a entidade consulte o
fornecedor, antes da execução da despesa, quanto a emissão de nota fiscal,
formas de pagamento, etc. Despesas apresentadas na forma de recibo simples
não são aceitas, sendo a entidade penalizada com glosa.

CASO PROBLEMA: 8
8 – A entidade X formalizou convênio/termo de parceria cujo Plano de
Aplicação conforme abaixo. No decorrer da vigência do termo executou
despesa relacionada à contratação de serviços de pessoa física. Ao
efetuar sua prestação de contas, lançou esta despesa na rubrica
condizente ao Plano de Aplicação, 3.3.90.30.99 – Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica. Nesse caso houve alguma irregularidade? Qual? Se
houve irregularidade, como a entidade deveria proceder?
PLANO DE APLICAÇÃO
Entidade Social: Entidade X

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Item

Especificação

Valor Total

01

Material de Consumo

R$ 3.000,00

Material de expediente
Material de higiene e limpeza
02

R$ 3.000,00

Serviços de Terceiros

R$ 2.000,00

Pessoa Jurídica: serviços de manutenção
___

R$ 2.000,00

TOTAL DE DESPESAS (01+02)

R$ 5.000,00

RESPOSTA: 8

A entidade havia previsto a realização de despesas de serviços de terceiros
pessoa jurídica e acabou executando serviços de terceiros pessoa física, ou
seja, há irregulares em função da incompatibilidade com fornecedor pessoa
física, evidenciando a possibilidade de ter sido realizada despesa ilegítima.
Nesse caso, havendo a necessidade de contratação de serviços de terceiros
pessoa física, a entidade deveria solicitar alteração do Plano de Aplicação
incluindo despesas desta natureza e aguardando sua aprovação.

CASO PROBLEMA: 9

09 - O saldo da conta bancária da entidade X consta R$ 10,00 com base
nos extratos anexados, enquanto que no resumo financeiro no SIT e STV
consta o saldo de R$ 500,00. O que pode ter ocorrido neste caso?

RESPOSTA: 9
Isso indica a possibilidade da existência de créditos não informados ou
despesas declaradas de forma incorreta, em contrariedade ao art. 11, III, da
Instrução Normativa nº. 61/2011.
Existem dois fatos que podem ocasionar este tipo de irregularidade.
1º caso: entidade não efetuou depósito para cobertura de tarifas bancárias.
Nesse caso, a entidade deve efetuar o levantamento dos valores de tarifa
bancária e efetuar o depósito do respectivo valor na conta corrente do
convênio.
2º caso: entidade efetuou retiradas da conta do convênio que não estão
vinculadas as despesas apresentadas. Nesse caso a entidade deve apresentar
as despesas referentes a estas retiradas, desde que relacionadas ao objeto do
convênio e plano de aplicação, e ou, efetuar o depósito dos valores retirados
de forma equivocada, devidamente atualizados.

CASO PROBLEMA: 10

10 – A entidade X finalizou o termo de convênio/parceria no STV e SIT,
efetuou a devolução de saldo de R$ 250,00, anexou os extratos e guia de
devolução e informou a devolução do saldo mencionado. No saldo
bancário foi informado o valor de R$ 0,00, porém no extrato anexado o
saldo era de R$ 250,00. Esse tipo de situação gera alguma irregularidade?
Se sim, qual a irregularidade e como a entidade deve proceder?

RESPOSTA: 10

Mesmo após o fim da vigência do convênio, o extrato de conta corrente anexo
apresenta saldo. Esse fato induz a existência de saldo bancário após o fim da
vigência da transferência, devendo o valor ser recolhido ao Concedente dos
recursos ou ao tomador se lhe couber. Nesse caso, a entidade deve proceder
com a devolução do saldo e só depois anexar o extrato quando estiver zerado.

CASO PROBLEMA: 11

11 – A entidade X executou seu convênio no período de 01/04/2016 a
31/03/2017. Recebeu seu primeiro repasse em 15/05/2016. Nesse caso,
quais extratos de conta corrente e conta aplicação a entidade deverá
apresentar/anexar no SIT? Quando ela deverá aplicar o recurso?

RESPOSTA: 11

A entidade deverá apresentar/anexar os seguintes extratos de conta corrente:
04/2016 (desde o dia 01/04, mesmo que zerado), 05/2016 (desde o dia 01/05,
mesmo que o repasse tenha ocorrido no dia 15/05), 06/2016, 07/2016,
08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017 e 03/2017.
Extratos de conta aplicação:
Anexar os extratos a partir da data de aplicação, ou seja, da data do repasse;
05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016,
01/2017, 02/2017 e 03/2017.
A entidade deve efetuar a aplicação do recuso quando do recebimento do
repasse, nesse caso a aplicação deve ocorrer no dia 15/05/2016.

CASO PROBLEMA: 12
12 – A entidade X executou despesa com folha de pagamento no mês de fevereiro
de 2017 no valor de R$ 1.050,00, pago através de transferência eletrônica para a
conta do funcionário Cleverson no dia 01/03/2017. Ao efetuar o lançamento da
despesa nos sistema foi informado o nº 022017 como sendo o número de
documento de pagamento da despesa, como documento de pagamento foi
informado cheque e na data de débito foi informado 28/02/2017. Com base no
extrato abaixo, a entidade efetuou o lançamento corretamente? Se não, quais
seriam as informações corretas a serem lançadas no quadro abaixo?

ClienteConta Atual
Agência

xxx-x

Conta
yyyyy
Corrente
Período do extrato

03/2017

Lançamentos
Dat.Balancete

Lote

Ag.Origem

Histórico

Documento

Valor

01/03/2017
01/03/2017

Saldo
5.000,00

xxx-x

0001

Transf. On
line

863.080.800.239.632

Zzz-z rrrr Cleverson

1.050,00

3.950,00

RESPOSTA: 12

Código

Tipo de
Despesa

CPF/CNPJ

Favorecido

Tipo
Docu
mento
Paga
mento

Número
Documento
Pagamento

Data do
Pagamento

Data
Débito
Conta
Convênio

Valor

3263940

3.1.90.11.99

00.000.00000

Cleverson

TED

239632

01/03/2017

01/03/2017

1.050,00

CASO PROBLEMA: 13
13. Com base nas informações do extrato bancário abaixo, identifique as
possíveis irregularidades na movimentação financeira considerando que
as despesas efetuadas para o período foram o pagamento de três
funcionários no dia 30/04/2017.
Cliente-Conta
Atual
Agência
xxx-x
Conta Corrente yyyyy
Período do extrato
Lançamentos
Dat.Balancete
Ag.Origem
01/04/2017
02/04/2017
xxx-x

04/2017
Lote

Histórico

Documento Valor

0001

Recebimento FMCA.

156

Saldo
0,00
12.000,00 12.000,00

15/04/2017

0002

DOC crédito em conta

2

4.000,00

8.000,00

29/04/2017

0002

Pagamento de título

3

1.200,00

6.800,00

30/04/2017

0004

Cleverson Trink

102

1.000,00

5.800,00

30/04/2017

0004

Raul Schultz

103

1.000,00

4.800,00

30/04/2017

0004

Silvane Gonçalves

104

1.000,00

3.800,00

Aplicação Financeira

110

3.800,00

0,00

30/04/2017

RESPOSTA: 13

Aplicação financeira deve ser feita logo do recebimento do
recurso (repasse em 02/04/2017 aplicação financeira em
30/04/2017).
Existem saídas não identificadas nos dias 15 e 29/04/2017 (não
demonstra os beneficiários) e não existem despesas
correspondentes para o objeto.

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO
OBRIGADO!!!

Cleverson Casagrande Trink ctrink@fas.curitiba.pr.gov.br
(41) 3250-7472
Raul Schultz Junior rschultz@fas.curitiba.pr.gov.br
(41) 3250-7440
Silvane Gonçalves silvgoncalves@fas.curitiba.pr.gov.br
(41) 3250-7439

