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LEGISLAÇÃO

✓ Constituição Federal

✓ Lei Nacional 8.666/93

✓ Resolução 011/2016 – TCE – RN art.21

✓ Portaria Interministerial – 424/2016

✓ Resolução 001/2018 – Controladoria – Geral do Município -

CGM 



Item Descriminação Quant. Unid.
Dias/ 

semanas/ 
meses ... 

Valor 
Unitário 

Total da 
Linha

Total 

1 Pré – produção / preparação

1.1 Criação Publicitária 

1.2 Produção artística 

Total Pré – produção /
preparação

2 Custos administrativos

2.1 Contador 01 01 04 X 100,00 400,00 600,00

2.2 Segurança 04 04 04  X  480,00 1.920,00 2.920,00

Total Custos administrativos 3.560,00

VALOR TOTOAL DO PROJETO

Segurança:  04  seguranças x R$ 120,00 = R$ 480,00 por dia
Despesa R$ 480,00 x 04 dias =  R$ 1.920,00

ORÇAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO
*** exemplo



Pode sim, desde que submetidos e aprovados pela autoridade competente da

FUNCARTE .

“ Comissão Gestora do Edital”.

O que é necessário para a solicitação

❖ O ofício solicitando a Readequação datado e assinado;

❖ Justificativa da necessidade da readequação;

❖ O Orçamento Físico – Financeiro Readequado datado e assinado.

ORÇAMENTO FÍSICO – FICNANCEIRO
PODE SER READEQUADO ? 

parágrafo 3°, artigo 22 , da Portaria n° 127/2008.

Somente poderá utilizar o remanejamento 

após o pronunciamento por escrito da 

Comissão Gestora do Edital.



EXEMPLO DE READEQUAÇÃO
A Readequação não se dá no valor do Projeto e sim no valor dos objetos.

Previsto no Orçamento – Físico Financeiro da Proposta Inicial

Exemplo: Locação de Equipamento............. R$ 3.000,00
Trilha Sonora................................. R$ 1.200,00

Exemplo: Locação de Equipamento............. R$ 2.900,00
Trilha Sonora................................ R$ 1.300,00

*somente valores

Não Previsto no Orçamento – Físico Financeiro da Proposta Inicial

Exemplo: Locação de Equipamento.............. R$ 2.000,00 (1.000,00)
Alimentação................................... R$ 1.000,00
Estúdio de Gravação...................... R$ 2.000,00

*Inserção de Despesa
Justificar o motivo da Readequação.



Quando poderá ocorrer o reembolso ?

✓ Ultrapassar o valor da despesa por objeto;

Exemplo: previsto no orçamento o valor de R$ 3.000,00

gasto a maior no valor de R$ 3.500,00

✓ Despesas realizadas que não encontram-se previsto no

orçamento físico – financeiro;

✓ Valores remanejados sem a autorização por parte da

FUNCARTE “Comissão Gestora do Edital”.

QUANTO AO REEMBOLSO AO ERÁRIO 
PÚBLICO



EXECUÇÃO DO EDITAL

É a fase que se inicia após o recebimento dos recursos, quando começam a se 

desenvolver as atividades previstas. 

Antes de realizar qualquer despesa, leia atentamente o orçamento

Físico - Financeiro apresentado ao Concedente (FUNCARTE).



EXECUÇÃO FINANCEIRA

❖ A movimentação dos recursos devem ser na conta

específica do projeto;

❖ Aplicar os recursos em conta de aplicação

financeira, caso a previsão do seu uso seja em um

período igual ou superior a um mês;

❖ A conta de aplicação financeira deverá ser

vinculada à conta do projeto;

❖ Os extratos deve ser mensal da conta corrente e a

da aplicação financeira, para a composição da

prestação de contas;



DESPESAS 

Despesas com tarifas bancárias. Deverão

está previstas no Orçamento-físico

Financeiro.



EXECUÇÃO FINACEIRA

O QUE NÃO PODE

✓ Realização de despesas fora da vigência do edital;

✓ Saque dos recursos para pagamento de despesas em espécie;

✓ Transferência de recursos da conta corrente específica para

outra conta bancária do proponente (s/ justificativa);

✓ Pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

✓ Ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro.



CARIMBOS

Certifico que
material ou

Serviço constante da nota
Fiscal foram realmente realizados
Em_____/______/______
_____________________________

Assinatura (Legível) 

Confere com original
Em___/____/____

_______________
Assinatura (Legível) 

Atesto autenticidade da 
presente certidão

Em___/____/____
_______________

Assinatura (Legível) 

Observações importantes:

❖ O nome deverá ser legível;

❖ Quem paga não recebe material;

❖ Quem recebe o material não certifica;



PESQUISA MERCADOLÓGICA

Para aquisição de bens e de contratação de serviços
deverá ser observada a exigência de pesquisa
mercadológica para despesas acima de R$ 500,00
(quinhentos reais).
03 (três) propostas

*** com exceção das direções do projeto, ator(a) e
figurante.

Art. 9 § 3º - Instrução Normativa 01/2018 – Controladoria – Geral
do Município  - CGM



NOTA FISCAL

A nota fiscal deverá :

❖ discriminar o quantitativo ;

❖ O preço unitário;

❖ Valor por item; 

Não será aceita na prestação de contas 
essa modalidade.



NOTA FISCAL 



NOTA FISCAL

Fique atento a data 
limite para emissão!

Implica na devolução de recursos

A nota fiscal deverá :

❖ discriminar o quantitativo ;

❖ O preço unitário;

❖ Valor por item; 



NOTA FISCAL



CUPOM FISCAL

Somente será aceito:

❖ Nominal ao Proponente;

❖ Com o nº do CNPJ e ou CPF;

❖ Carimbo de certifico;

❖ fazer a cópia e apensar junto com o original;

❖ Colar em um papel tamanho ofício.



PAGAMENTO DE DESPESAS

Obrigatoriamente os pagamentos deverão ser realizados individualmente 

através de:

❖ Cheque nominal  (fazer a cópia para a prestação de contas);

❖ Transferência eletrônica em nome do credor.



CONTRATO

Deverá ser formalizado entre o proponente e o prestador

de serviço um contrato estabelecendo a forma da

prestação de serviço, as condições de pagamento, prazo do

início e fim do serviço, como preceitua o art. 54, alínea III -

Lei 8.666/93.

A modalidade do contrato não exime a nota fiscal. Por se

tratar de prestação de serviço, pode existir o fracionamento

do pagamento.



CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
FISCAL DE PESSOA FÍSICA

Certidões de Regularidade Fiscal

❖ SEMUT (www.natal.rn.gov.br/semut)

❖ Certidão Conjunta do Estado

(www.set.rn.gov.br/certidãoconjunta)

❖ Certidão Conjunta Negativa (Receita Federal) 

www.receita.fazenda.gov.br) 

Apensar o carimbo em todas as certidões.

http://www.natal.rn.gov.br/semut
http://www.set.rn.gov.br/certidãoconjunta
http://www.receita.fazenda.gov.br/


CERTIDÕES REGULARIDADE FISCAL DE 
PESSOA JURÍDICA



COMO APRESENTAR AS DESPESAS

Como devem apresentar as despesas?

❖ Nota fiscal ou cupom fiscal em nome do proponente;

❖ cópia de cheque ou transferência eletrônica em nome do credor;

❖ Recibo citando o nº da nota fiscal e o valor da referida despesa datado e

assinado;

❖ As certidões de regularidade  fiscal pessoa física e/ ou jurídica

❖ A pesquisa mercadológica (quando necessário) acima de R$ 500,00.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAPEL TIMBRADO

OFÍCIO        / 2018                            Natal, RN           de          outubro de  2018.

ILMO SR. (A) 
.....
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL ......

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, a prestação de contas do
Proponente:_________________ Projeto:_______________ referente ao
repasse no valor de R$ ............, contemplado no Edital nº_____2018.
Em anexo remetemos os documentos comprobatórios das despesas.

Atenciosamente,
______________________

Proponente



OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

✓ Ofício encaminhando a prestação de Contas;

✓ Relação de Pagamento (nº do cheque, fornecedor e valor e no 

final o valor total  dos gastos;

✓ Saldo da conta corrente específica  informada no edital que 

compete desde o recebimento até a prestação de contas;

✓ Extrato da conta corrente e da  aplicação referente a todo 

recurso;

✓ O reembolso  do recurso da conta aplicação final (se for o caso);

✓ Fotos, make off, reportagens, vídeos em entregues em mídia (CD 

e/ou DVD).

✓ Apresentar o material gráfico quando for o caso;

✓ Em casos de oficinas apresentar a listagem dos participantes.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

É o conjunto de documentos e informações disponibilizados pelos

proponentes, de forma de possibilitar a apreciação, na periodicidade

estabelecida pela Lei.

De acordo com o que está previsto no Edital.

Cuidado para não entregar a prestação de contas fora do
prazo!



DOCUMENTOS

✓ Os documentos apensados na prestação de contas deverá ser 
original;

✓ sendo excepcionalmente admissível cópia, desde que legível e
autenticada, nas seguintes hipóteses, devidamente
comprovadas:

I – extravio do documento original; ou
II – exigência de apresentação do mesmo documento a

mais de um órgão de fiscalização.

TCE-RN - Resolução - 011/2016 art. 45.


