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1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento visa orientar os Beneficiários contemplados por auxílios da
FAPESC em relação a regras e prazos a serem observados para a execução e prestação
de contas dos convênios concedidos.

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A execução descentralizada de programas de governo e ações da FAPESC, que
importem transferências de recursos financeiros para outros Entes Federativos ou
Instituições Privadas sem fins lucrativos, será efetivada por meio da celebração
convênios, nos termos do Decreto 307, de 04 de junho de 2003, do Estado de Santa
Catarina, e das normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado e outras normas
legais regulamentares, específicas e aplicáveis, mediante cláusulas e condições
estabelecidas.

3. DEFINIÇÕES

I - FAPESC: órgão do Governo do Estado responsável pelo apoio a projetos de pesquisa
científica ou tecnológica e a pessoas físicas na forma de transferência de recursos
financeiros.

II - Convênios: atos administrativos praticados pelo concedente com o convenente pelos
quais são ajustadas cláusulas e condições para a efetivação de obrigações recíprocas,
objetivando o atendimento de solicitação de apoio às atividades técnico-científicas
inerentes aos projetos de pesquisa científica ou tecnológica que tenham sido aprovados
pelo Conselho Superior ou pela Diretoria da FAPESC.

III - Convenente - organização de direito privado, nacional ou estrangeira, sem fins
lucrativos ou outro ente da federação com o qual a administração pública estadual pactue
a execução de programa de governo e ações mediante a celebração de convênio ou
instrumento congênere;
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IV - Instituição interveniente: pessoa jurídica de direito público ou privado que participe do
Convênio para homologar ou assumir obrigações em nome próprio.

V - Contrapartida: valor dos recursos orçamentários e financeiros próprios com que a
Convenente ou a Instituição Interveniente irá participar do projeto, segundo estipulado no
convênio.

VI - Termo aditivo: instrumento jurídico que tenha como objetivo a modificação do
convênio existente. Deve ser formalizado, obrigatoriamente, durante o período de sua
vigência.

4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

As despesas efetuadas no decorrer da execução do projeto de pesquisa devem
ser comprovadas por notas fiscais sempre que houver incidência de tributação ou de
comprovante emitido em nome e CNPJ do Convenente/FAPESC/nº do convênio
contendo, obrigatoriamente, data de emissão, descrição detalhada dos materiais, bens
ou serviços adquiridos ou contratados. Este documento comprobatório deve demonstrar
a facilmente a relação entre a despesa e o objeto do convênio. Sobre a nota fiscal ou o
comprovante deverá o beneficiário certificar o recebimento do produto ou serviço,
conforme modelo constante no item 5.4, infra.
Durante a execução de um projeto de pesquisa, toda e qualquer realização de
despesa somente pode ocorrer durante a vigência do convênio, que se inicia com a
publicação do extrato no Diário Oficial do Estado e se encerra na data prevista no seu
corpo (art. 8º, inciso III, c/c 13 do Dec. 307/03). Portanto, comprovantes com datas
anteriores ou posteriores à vigência não serão aceitos na prestação de contas (art. 9º,
inciso.V, e art. 16º, § 5º, inciso I, Dec. 307/03). Disto decorre que bens adquiridos antes
da vigência do contrato não poderão ter seu valor integral computado como contrapartida,
mas somente a depreciação do bem ocorrida no decorrer da vigência.
Excepcionalmente, na hipótese de haver atraso no repasse financeiro pela
FAPESC, o Convenente poderá arcar com as despesas inadiáveis, desde que já vigente o

4

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

convênio, e se reembolsar do valor antecipado, conforme dispõe o prejulgado TCE-SC
1577. Mesmo nesta situação excepcional, os comprovantes das despesas devem
obedecer as formalidades listadas no item 5.4, infra.
A partir do recebimento dos recursos, caso sua utilização esteja prevista para
períodos superiores a um mês, eles devem ser depositados em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto lastreada em títulos de
dívida pública federal (art. 16, §2º, Dec. 307/03).

4.1 Procedimentos de Remanejamento de Recursos Humanos, Financeiros ou
Prorrogação de Vigência
A execução da pesquisa deve obedecer rigorosamente ao Plano de Trabalho
apresentado e aprovado pela FAPESC, que consta anexo ao convênio, visto que
quaisquer despesas que não se enquadrem no plano inicialmente aprovado não serão
aceitas na prestação de contas e por via de consequência terão de ser restituídas à
FAPESC (art. 11, Dec. 307/03). Alerta-se, portanto, que qualquer intenção em alterar
o Plano de Trabalho, inclusive para simples redução em um item para
suplementação em outro, deve ser comunicado com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, por meio de ofício endereçado ao Diretor da área da Chamada Pública,
e ficará condicionada à análise e à aprovação. Essa análise será feita pela equipe
responsável pela Chamada Pública. A resposta será enviada por meio de correio
eletrônico, emitida pelo coordenador técnico-científico da FAPESC, responsável pelo
projeto e, a partir de então, as modificações poderão ocorrer.
Mudanças de grupo na classificação contábil de despesa, por exemplo de
custeio para capital ou vice–versa, são vedadas.

4.2 Movimentação dos recursos
A conta deverá ser movimentada de forma que seja possível identificar o credor, tal
como por meio de cheques nominais, transferência eletrônica disponível (TED), ou outro
documento hábil indicado na Chamada Pública, com especificação do pagamento para
cada valor movimentado, havendo possibilidade de as despesas de pronto pagamento
serem efetuadas em espécie mediante comprovante. Importante ressaltar que na hipótese
de utilização de TED, o Convenente deverá arcar com as taxas respectivas.
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A aquisição de produtos ou serviços sobre os quais incidir tributação deve
ser comprovada por nota fiscal, observadas as formalidades previstas no item 5.4,
infra.

O Convenente responsabilizar-se-á:
-

pelo controle e movimentação da conta;

-

pela guarda e segurança do talonário de cheques;

-

pelo controle do saldo dos repasses concedidos pela FAPESC;

-

pelas despesas bancárias incidentes na conta corrente, como tarifas de

emissão de cheques sem fundo, sustações de cheques por roubo, furto ou extravio.

Os recursos somente podem ser utilizados para os itens de despesa a que se destinam.

4.2.1 – Aquisição de bens permanentes

Dispõe o artigo 19 do Decreto 307/03 que o convênio disporá sobre a destinação
dos bens adquiridos no decorrer de sua vigência.

4.3 Importações
As normas para importação de material de consumo, equipamentos e outros
materiais permanentes adquiridos com recursos da FAPESC estão previstas na Portaria
FAPESC n° 016/08 anexa a este documento.

4.4 Termos Aditivos - APOSTILAMENTO
A vigência do Convênio será até o final do Projeto de Pesquisa, data indicada no
Plano de Trabalho. A necessidade de prorrogação de vigência do Convênio, portanto
prorrogação da pesquisa, deve ser solicitada por escrito com antecedência mínima de
30 (trinta) dias do término da vigência, cuja implementação será feita por meio de
termos aditivos (art. 11, Dec. 307/03).
Outras mudanças que se fizerem necessárias serão também feitas através de
Termos Aditivos.
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4.5 Atos vedados:
I - a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - o pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, de gratificação, consultoria,
assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a funcionário ou empregado que
pertença
aos quadros de pessoal do concedente, do convenente ou do interveniente;
III - a alteração do objeto do convênio detalhado no Plano de Trabalho;
IV - a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo
instrumento, ainda que em caráter de emergência;
V - a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI - a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII - a realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto os relativos à Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira – CPMF, se for o caso, e manutenção de contas ativas;
VIII - a transferência de recursos para igrejas e cultos religiosos;
IX - a realização de despesas com publicidade, ainda que de caráter educativo,
informativo ou de orientação social;
X – o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionistas do convenente
com os recursos referentes ao valor do convênio.
(...)
§ 3º As vedações previstas nos incisos II e X não se aplicam às organizações de direito
privado sem finalidade lucrativa.

4.6 Restrições e Cancelamento de Projetos
Segundo o artigo 17 do Decreto nº 307/03, a liberação dos recursos ao projeto
deverá ser suspensa quando:
I - em que verificado desvio de finalidade na aplicação do valor do
convênio, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais que regem
a Administração Pública, seja no que tange às contratações ou aos demais
atos praticados na execução do convênio;
II – em que verificado o descumprimento, pelo convenente, de qualquer
cláusula ou condição do convênio.
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Quando ocorrer conclusão, desistência, descontinuidade, renúncia, rescisão ou
extinção do projeto, os saldos financeiros remanescentes deverão ser devolvidos à
FAPESC, no prazo máximo de até 30 dias a contar do evento, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial.
Quando houver desistência do projeto sem ter ocorrido nenhum depósito, o
coordenador do projeto deverá comunicar o fato à FAPESC através de ofício
encaminhado ao coordenador de Chamada Pública.

4.7 Acompanhamento e Avaliação dos Projetos
A equipe responsável pela Chamada Pública poderá, a qualquer momento, solicitar
apresentação de relatório parcial do projeto, visitar os locais de sua execução, bem como
vistoriar os bens adquiridos (art. 17, § 4º, Dec. 307/03).

4.8 Relatório de desempenho Técnico – Parcial e Final
O Relatório Parcial será apresentado junto com a prestação de contas da primeira
parcela e o relatório Técnico Final na prestação de Contas Final. A apresentação dos
relatórios e prestação de contas nos prazos estipulados é indispensável para a liberação
das parcelas remanescentes do auxílio já concedido. Sugere-se que os Relatórios
Científicos sejam apresentados seguindo o modelo constante no sítio eletrônico da
FAPESC.

5 ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Compete ao Beneficiário organizar a prestação de contas para encaminhamento à
FAPESC no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados do final do pagamento da
parcela, conforme dispõe o artigo 23, § 3º, do Decreto nº 307/03.
A prestação de contas deve ser elaborada por repasse, em volumes
separados conforme grupo de despesas – custeio ou capital – de acordo com o
comunicado de pagamento enviado pela FAPESC. Toda documentação integrante
da prestação de contas deve ser encaminhada em via original, afixada em folha
tamanho A4.
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5.1 Documentos que integram a prestação de contas
Cada prestação de contas deve conter os seguintes documentos (art. 24, Dec.
307/03):
I – Plano de Trabalho, apresentado na forma do Anexo I do Decreto 307/03, devidamente
aprovado pelo concedente;
II – cópia do Termo de Convênio e suas alterações, com a indicação da data de sua
publicação;
III – extrato da conta bancária específica abrangendo a data do recebimento da parcela
até o último pagamento efetuado e conciliação bancária, se for o caso;
IV – cópia do termo de recebimento provisório ou definitivo a que se refere o art. 73, inciso
I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, em caso de
ente da federação;
V – comprovante de recolhimento do saldo não aplicado do valor do convênio, na forma
do caput do art. 22 do Dec. 307/03, acompanhado da nota de anulação da despesa, se for
o caso;
VI – em caso de ente da federação, cópia do edital, das propostas de preços, das atas da
Comissão Julgadora, dos termos de adjudicação e de homologação das licitações
realizadas, das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade e, se houver, do
respectivo contrato;
VII – Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - MCP 028
devidamente assinado, preenchido via internet por meio do acesso ao site da Secretaria
de Estado da Fazenda www.sef.sc.gov.br independentemente de quem tenha sido o
concedente, impresso após sua transmissão;
VIII – notas de empenho, em caso de ente da federação;
IX – documentos comprobatórios das despesas realizadas, tais como notas fiscais,
recibos, folhas de pagamento, relatórios resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de
passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, entre outros;
X – fotocópia dos cheques ou ordens bancárias emitidas;
XI – declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando
que o material foi recebido ou o serviço prestado em conformidade com as especificações
nele consignadas; e
XII - Quando da ocorrência de saldo remanescente na conta corrente, transferir o valor
por depósito identificado à conta indicada pela FAPESC ou apresentar juntamente com a
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prestação de contas cheque nominal à FAPESC no valor do saldo. Para efetuar o
depósito identificado é necessário acessar o site1 www.sef.sc.gov.br – , Serviços –
Depósitos – Identificação – Emissão de documentos – Órgão 2724 – Conta xxxxxxx,
sendo que deverá ser remetido à FAPESC a cópia do boleto devidamente autenticado
pelo Banco.
XIII – Relatório técnico parcial ou final, em observância à fase de execução do projeto de
pesquisa, disponível via internet no sitio da FAPESC <www.fapesc.sc.gov.br>
XIV - declaração firmada pelo Presidente da organização de direito privado, nacional ou
estrangeira, sem fins lucrativos, ou do ordenador da despesa nos casos em que o
convenente for ente da federação ou um dos seus órgãos ou entidades, atestando o
recebimento, a aplicação e o encaminhamento ou entrega da prestação de contas do
valor do convênio.
A regularização da prestação de contas ocorre com a baixa no Sistema Integrado
de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), e essa etapa é precedida de alguns
procedimentos, quais sejam:
 Protocolo na FAPESC da prestação de contas dentro do prazo de 180
(cento e oitenta) dias após o pagamento da parcela;
 análise da documentação apresentada;
 aprovação.
Ressalta-se que a aprovação da Prestação de Contas não impede a
ocorrência de questionamento posterior, e se houver irregularidade não justificada, o
procedimento a ser adotado é a instauração de processo de tomada de contas especial,
que se destina à apuração de responsabilidade, podendo resultar na necessidade de
devolução de recursos, no prazo de até cinco anos.
5.2 Itens orçamentários
5.2.1 Item orçamentário de capital
5.2.1.1 Bens permanentes
Considera-se bens permanentes aqueles que tenham durabilidade superior a dois
anos, tais como, máquinas, equipamentos, veículos, livros, móveis, construções, reformas
1

URL direta: <http://depositoidentificado.sef.sc.gov.br/Controles/GeraDeposito.aspx>
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aumentativas e instalações.

Quando da aquisição de bens permanentes, proceder

conforme disposto no item 5.4, infra.
5.2.2 Itens orçamentários de custeio
5.2.2.1 Material de consumo
Considera-se de consumo o material nacional ou importado que com a utilização e
manuseio esgota-se ou perde a identidade física em razão de suas características de
fragilidade, mutabilidade e perecibilidade, ou seja, são os itens de curta durabilidade ou
de consumo imediato, tais como reagentes, vidraria, plásticos, etc.

5.2.2.2. Passagens e despesas de locomoção
Recurso destinado às despesas com passagens aéreas ou terrestres.
Para comprovar a utilização dos recursos com passagens e despesas de locomoção, há
necessidade de apresentação dos cartões de embarque e da fatura emitida.

5.2.2.4. Serviços de terceiros
São serviços prestados por terceiros, podendo o prestador(a) do serviço
caracterizar-se enquanto pessoa física ou jurídica.

5.2.2.3.1. Pessoa física
Considera-se pessoa física a prestadora de serviço individual, podendo-se citar
como exemplo serviços de digitação, consultoria, coleta de dados, entre outros. O
pagamento para os serviços prestados por pessoas físicas dar-se-á mediante nota fiscal
avulsa d3 prestação de serviço fornecida pela prefeitura municipal ou nota fiscal própria
do prestador(a) do serviço.
5.2.2.3.2 Pessoa jurídica
Considera-se pessoa jurídica aquela que possui Inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ. O pagamento por serviços prestados por pessoa jurídica dar-seá mediante emissão de documento (nota/cupom) fiscal.

5.2.2.4 Bolsas
Modalidade de auxílio para pagamento de bolsista vinculado ao projeto aprovado.
O pagamento das bolsas dar-se-á mediante recibo fornecido pelo bolsista, conforme
modelo disponível no sítio eletrônico da FAPESC <www.fapesc.sc.gov.br>
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5.3 Diárias
Diária, item orçamentário de custeio, representa o valor destinado a cobrir
despesas de hospedagem, alimentação e locomoção decorrentes do afastamento da
sede, em caráter eventual para outro ponto do Estado, País ou do exterior, num período
de até 10 (dez) dias por mês. A diária é concedida por dia de afastamento. Considera-se
uma diária a fração igual ou superior a 12 horas e meia diária o período de deslocamento
igual ou superior a 4 horas e inferior a 12 horas.
Para a comprovação dos dispêndios executados com o valor das diárias há
necessidade de apresentação de uma nota fiscal de alimentação e/ou hospedagem com
datas relativas a cada dia de afastamento, acompanhada da “declaração de diárias”,
disponível no site da FAPESC.

TABELA DE DIÁRIAS
GRUPOS

NO ESTADO (R$)

FORA DO ESTADO

EXTERIOR US$

(R$)
Pessoal de Nível

110,00

153,00

200,00

55,00

XXX

XXX

Superior
Auxiliar Técnico

Ressalta-se que os valores das diárias são fixados pelos parâmetros estabelecidos
pelo Decreto Estadual N. 1.127, de março de 2008, com alterações promovidas pelos
Decretos N. 1.607, de agosto de 2008 e N. 2.030, de dezembro de 2008.

5.4 Comprovação de despesas

A aquisição de produtos ou serviços sobre os quais incidir tributação deve ser
comprovada por nota fiscal, com as seguintes formalidades:
I – Os documentos de despesa apresentados deverão ser originais e emitidos em nome
do CONVENENTE/FAPESC/Nº DO CONVËNIO, contendo obrigatoriamente, data de
emissão, descrição detalhada dos materiais, bens ou serviços adquiridos/contratados,
sem rasuras. O CNPJ do Convenente constará de campo específico.
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II

–

Na

impossibilidade

dos

documentos

de

despesas

serem

identificados

automaticamente com as informações acima indicadas, essas informações deverão
constar em outros espaços do documento fiscal.
As notas fiscais devem demonstrar a relação entre a despesa e o objeto do
convênio. Assim, os comprovantes relativos à alimentação devem discriminar os dias das
refeições e as pessoas que se serviram dos recursos do convênio. Da mesma forma, se
deve proceder quanto aos serviços de transporte, identificando as pessoas trasladadas; e
com hospedagem, que deve indicar os dias de entrada e saída, e rol das pessoas
hospedadas.
Todo comprovante de despesa deverá conter declaração do responsável
certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado, em conformidade com as
especificações nele consignadas, conforme modelo abaixo:

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e
está
em
conformidade
com
as
especificações nele consignadas.
..............................., em ......../......./..............
Nome:
Cargo:
Assinatura:
5.5 Contrapartida
A contrapartida poderá ser prestada por meio de recursos financeiros e de
bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis, observadas as seguintes
condições:
I – quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta
bancária específica do convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso;
II – quando prestada por meio de bens e serviços, deverá indicar a
forma de aferição do valor correspondente em conformidade com os valores
praticados no mercado, comprovado por meio de 3 (três) orçamentos.
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A contrapartida deverá ter aplicação comprovada no mesmo processo de
prestação de contas dos recursos transferidos pelo concendente, sujeitando-se às
mesmas normas desta. Após a celebração do convênio, a modalidade de contrapartida
não poderá ser alterada, conforme artigo 15-A, §2º, do Dec. 307/03.

5.5.1 Contrapartida Econômica
Para a comprovação da contrapartida econômica o Beneficiário deverá apresentar
os seguintes documentos em observância ao estabelecido no Convênio:
- Quando decorrente da dedicação de servidor ao projeto, declaração emitida pelo
departamento de recursos humanos ou pelo departamento a que está vinculado, com
especificação da carga horária do vínculo funcional e da dedicada ao projeto,
mencionando o valor bruto da remuneração e o valor proporcional à dedicação ao projeto;
- declaração do setor de patrimônio e apresentação das notas fiscais, quando da
utilização de equipamentos e material permanente, acompanhado de memória de cálculo
utilizada para obtenção dos valores, na hipótese de depreciação.
- preenchimento da tabela conforme modelo localizado no sítio eletrônico da FAPESC em
Legislação/prestação de contas;

5.5.2 Contrapartida Financeira

Os valores com os quais a Convenente ou a Instituição Interveniente participou do
Projeto, conforme Plano de Trabalho, deverão constar do anexo TC-28, em campo
próprio, para apresentação da prestação de contas. Os documentos relativos a esta
contrapartida poderão ser apresentados por meio de cópias dos comprovantes originais.

6. ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE

É responsabilidade do beneficiário encerrar a conta corrente específica ao final do
projeto, eis que mesmo com saldo zerado o banco cobrará as tarifas de manutenção até o
devido encerramento.
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