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ROTEIRO PARA AUXILIAR NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE 

ACORDO COM A COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CHECK LIST) 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
CONFORMIDADE 

SIM NÃO 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA EVIDENCIANDO 

OS RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA, DOS 

RENDIMENTOS AUFERIDOS COM A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO 

MERCADO FINANCEIRO, QUANDO FOR O CASO, BEM COMO OS SALDOS 

RESPECTIVOS 

  

1. Os dados cadastrais apresentados no balancete de receitas e despesas como: nome do 

projeto, número do projeto e o período de apuração, correspondem ao projeto em 

análise? 

  

2. O saldo do período anterior apresentado no balancete de receitas e despesas 

corresponde ao item F saldo final devolvido, apresentado no balancete de receitas e 

despesas do período anterior? 

  

3. O valor do rendimento das aplicações financeiras apresentado no balancete de receitas 

e despesas corresponde ao somatório do rendimento mensal de acordo com o 

apresentado em extrato bancário para a respectiva aplicação? 

  

4. A conciliação bancária dos rendimentos corresponde aos saldos dos valores 

apresentados em balancete de receitas e despesas e corresponde aos saldos 

apresentados nos respectivos extratos bancários? 

  

5. A conciliação bancária da conta corrente corresponde aos saldos dos valores 

apresentados em balancete de receitas e despesas e corresponde aos saldos 

apresentados nos respectivos extratos bancários? 

  

6. Para prestação de contas final, o saldo final devolvido apresentado em balancete de 

receitas e despesas é igual ao valor monetário recolhido em GRU (para Contrato) ou 

recolhido na devolução do saldo remanescente – OBTV(para Convênio)? 

  

7. Consta, em balancete de receitas e despesas, de acordo com o item F, valor 

adiantamentos não comprovados? Se afirmativo 

  

7.1  Foi identificado a composição correspondente ao valor adiantamentos não comprovados?   

7.2  Houve justificativa, pela fundação e pelo coordenador, do valor adiantamentos não 

comprovados? 

  

8. O balancete de receitas e despesas, devidamente preenchido e datado, consta assinado 

pelos responsáveis legais da fundação? 

  

   

   

   

   

   

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, INDICANDO O NOME DO BENEFICIÁRIO E SEU 

CNPJ OU CPF, COM NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL, DATA DE EMISSÃO E 

RESPECTIVO Nº. DO CHEQUE 

SIM NÃO 

1. Consta a relação de pagamentos, preenchida e assinada, de acordo com e execução das 

despesas apresentadas em balancete de receitas e despesas? 

  

2. Consta a relação de pagamentos individualizada por natureza de despesa (material de 

consumo, equipamentos, pessoa física, pessoa jurídica e demais)? 

  

3. A relação de pagamentos, devidamente preenchida, consta assinada pelos responsáveis 

legais da fundação? 

  

4. A descrição e quantitativos estão coerentes com o Plano de Trabalho e com os 

documentos fiscais? 

  

5. Os valores unitários e totais consignados se correspondem no balancete das receitas e 

despesas e nos documentos fiscais? 

  

6. O montante dos valores das despesas executadas estão dentro do correspondente 

autorizado em Plano de Trabalho? 
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7. O nome do favorecido, o tipo, o número, a data e o valor conferem com o documento 

fiscal correspondente? 

  

8. Os pagamentos estão dentro da vigência do projeto?   

9. A natureza da despesa está compatível com o documento fiscal?   

10. Houve remanejamento entre as naturezas de despesas?   

11. Os documentos fiscais foram emitidos em nome do convenente/contratado?   

12. Os documentos fiscais estão identificados com o título e o número do projeto 

(convênio ou contrato)? 

  

13. A data de emissão dos documentos fiscais está dentro do prazo da vigência do projeto?   

14. Há rasuras nos documentos fiscais?   

15. Os documentos fiscais estão legíveis?   

16. Os valores, apresentados nos documentos fiscais, unitários e totais estão corretos?   

17. Os valores, apresentados nos documentos fiscais, são compatíveis com o preço de 

mercado? 

  

18. A descrição dos itens, apresentados nos documentos fiscais, são compatíveis com o 

Plano de Trabalho? 

  

19. Os documentos fiscais tiveram o atesto com data, carimbo e assinatura do coordenador 

do projeto (certificação)? 

  

20. A data de atesto (certificação) do coordenador do projeto está dentro do prazo de 

vigência do projeto? 

  

   

   

   

   

   

EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE E DA APLICAÇÃO 

FINANCEIRA, COM RESPECTIVA CONCILIAÇÃO 

SIM NÃO 

1. Consta a conciliação bancária da conta corrente para o período em análise?   

2. Consta, na conciliação bancária da conta corrente, data e assinatura dos responsáveis 

legais? 

  

3. A conciliação bancária da conta corrente corresponde aos saldos dos valores 

apresentados em balancete de receitas e despesas e corresponde aos saldos 

apresentados nos respectivos extratos bancários? 

  

4. Constam todos os extratos bancários da conta corrente (mensal) correspondentes ao 

período de análise? 

  

5. Consta a conciliação bancária dos rendimentos das aplicações financeiras para o 

período em análise? 

  

6. Consta, na conciliação bancária dos rendimentos, data e assinatura dos responsáveis 

legais? 

  

7. A conciliação bancária dos rendimentos corresponde aos saldos dos valores 

apresentados em balancete de receitas e despesas e corresponde aos saldos 

apresentados nos respectivos extratos bancários dos rendimentos? 

  

8. Constam todos os extratos bancários dos rendimentos (mensal) correspondentes ao 

período de análise? 

  

9. O uso dos rendimentos das aplicações financeiras foram autorizados pelo 

concedente/contratante em adequação no Plano de Trabalho? 

  

10. O total dos rendimentos da aplicação financeira está coerente com o valor apurado nos 

extratos apresentados? 

  

11. Os extratos bancários dos rendimentos apresentados evidenciam a data do início do 

repasse até o fechamento da conta? 

  

12. Os extratos bancários da conta corrente apresentados evidenciam a data do início do 

repasse até o fechamento da conta? 

  

13. Os saques/débitos apresentados em extratos bancários evidenciam as despesas 

elencadas na relação de pagamentos? 
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14. O valor do último saque/débito do extrato bancário corresponde ao valor do 

recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo remanescente do projeto, quando este 

existir? 

  

15. Houve conferência, para os extratos bancários da conta corrente, entre os totais da 

receita, das despesas e o saldo disponível? 

  

16. Houve saque/débito de valores não identificados na relação de pagamentos?   

17. Se houve, foi apresentada justificativa para o fato de existir despesa sem 

comprovação? 

  

18. Os saques/débitos dos extratos bancários dos rendimentos coincidem com as entradas 

na conta corrente? 

  

19. O total apurado em rendimentos, no período, coincide com o valor informado no 

balancete de receitas e despesas? 

  

20. Houve conferência, para os extratos bancários dos rendimentos, entre os totais da 

receita, das despesas e o saldo disponível? 

  

21. Consta extrato bancário da conta corrente com saldo zerado após o recolhimento do 

saldo remanescente ao Tesouro Nacional via GRU (para Contrato) ou via Devolução 

do saldo remanescente – OBTV (para Convênio)? 

  

   

   

   

   

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO DE RECURSOS AO 

TESOURO NACIONAL, QUANDO HOUVER 

SIM NÃO 

1. Consta a GRU (guia de recolhimento da união) evidenciando a devolução à conta 

única do tesouro nacional o saldo monetário remanescente do projeto? 

  

2. O valor monetário recolhido em GRU corresponde ao saldo final do projeto, 

apresentado no balancete de receitas e despesas? 

  

3. Para convênio SICONV, foi apresentado o relatório que evidencia a devolução do 

saldo remanescente – OBTV? 

  

4. O valor monetário recolhido em devolução do saldo remanescente – OBTV 

corresponde ao saldo final do projeto, apresentado no balancete de receitas e despesas? 

  

5. O valor recolhido confere com o valor do último lançamento a débito no extrato 

bancário? 

  

6. O recolhimento do saldo foi realizado dentro do prazo de prestação de contas, ou seja, 

em até 60 dias da data de encerramento do projeto? 

  

7. Se não houve recolhimento, foi apresentada a justificativa para tal?   

8. Se não houve recolhimento, o saldo ficou aplicado até a data do recolhimento?   

9. Consta a autenticação bancária na GRU?   

   

   

   

   

   

ATAS DAS LICITAÇÕES SE HOUVER (DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NO 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

SIM NÃO 

1. Consta disponível para consulta e conferência, no acesso 

http://portal.fateciens.org.br/portal/transparencia, as atas de demais documentos 

comprobatórios correspondentes às licitações? 

  

2. Os atos adjudicatórios e homologatórios estão com data posterior ao início da vigência 

do projeto? 

  

3. As justificativas e demais documentos comprobatórios para dispensa ou 

inexigibilidade estão de acordo com a legislação? 

  

4. Os dados dos atos guardam nexo com as informações consignadas na relação de   

http://portal.fateciens.org.br/portal/transparencia
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pagamentos? 

5. Constam nos atos os dados principais do processo?   

6. Houve aquisições a maior ou a menor?   

7. Foi apresentada a justificativa para as aquisições a maior ou a menor?   

8. As aquisições a menor ou a maior ocorreram em detrimento de outras metas previstas?   

9. Houve compatibilidade entre o valor previsto e o valor realizado?   

10. Os documentos comprobatórios referentes às licitações estão devidamente datados e 

assinados pelos responsáveis legais? 

  

   

   

   

   

   

RELATÓRIO ARRECADAÇÃO TAXAS DA UNIVERSIDADE, APENAS NO CASO 

DE CONTRATO 

SIM NÃO 

1. O valor total arrecadado (total geral) corresponde ao valor total das parcelas liberadas 

de acordo com o apresentado no balancete de receitas e despesas consolidado (durante 

toda a vigência do projeto)? 

  

   

   

   

   

   

A RELAÇÃO DE TREINADOS OU CAPACITADOS, QUANDO FOR O CASO SIM NÃO 

1. Consta, devidamente preenchido e datado, o formulário de treinados/capacitados?   

2. Consta, devidamente identificáveis, as assinaturas do coordenador do projeto e do 

responsável legal pela fundação? 

  

   

   

   

   

   

A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO FOR O CASO SIM NÃO 

1. É possível identificar como aprovado, na funcionalidade Execução 

Convenente/Relatórios de Execução do SICONV, o relatório de serviços contratados? 

  

2. Os dados apresentados conferem com os respectivos documentos fiscais?   

3. A descrição dos serviços está de acordo com o previsto no Plano de Trabalho?   

4. Os valores unitários e totais estão compatíveis com os consignados na relação de 

pagamentos? 

  

   

   

   

   

   

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS, QUANDO 

FOR O CASO 

SIM NÃO 

1. Consta, devidamente preenchida, datada e assinada, a declaração contábil da 

incorporação de bens ao patrimônio?  

  

2. A descrição dos itens na declaração corresponde aos itens autorizados para aquisições 

de material e equipamento permanentes de acordo com o Plano de Trabalho? 

  

3. Consta, devidamente identificáveis, preenchida e datada, a assinatura dos responsáveis 

legais da fundação? 
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TERMO DE DOAÇÃO DOS BENS, QUANDO FOR O CASO SIM NÃO 

1. Consta, no termo de doação, os dados de identificação do projeto?   

2. É possível correlacionar os materiais e equipamentos permanentes que compõem o 

termo de doação, de acordo com o anteriormente apresentado na a declaração contábil 

da incorporação de bens ao patrimônio?   

  

3. Constam, devidamente identificáveis, preenchido e datado, as assinaturas dos 

responsáveis legais pelo termo de doação? 

  

   

   

   

   

   

RELAÇÃO DE BOLSISTAS E DE EMPREGADOS PAGOS PELO PROJETO COM 

AS RESPECTIVAS CARGAS HORÁRIAS, QUANDO FOR O CASO 

SIM NÃO 

1. Consta, devidamente preenchida, a relação de empregados e bolsistas pagos pelo 

projeto? 

  

2. Consta, identificáveis, os dados que identifiquem o projeto, o respectivo período e a 

data e assinatura do responsável legal pela fundação? 

  

   

   

   

   

   

CÓPIA DO TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA, QUANDO FOR O 

CASO 

SIM NÃO 

1. Consta a cópia do termo de aceitação definitivo da obra (um termo a cada obra)?   

2. Consta, devidamente identificada, a descrição da obra?   

3. Constam, devidamente identificados, nome da construtora e o número de contrato ou 

número do processo para a respectiva obra? 

  

4. Consta, identificável por carimbo, nome e assinatura de testemunhas?   

5. Consta, identificável por carimbo e datado, nome e assinatura do fiscal da obra?   

   

   

   

   

   

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO SIM NÃO 

1. O Plano de Trabalho e suas demais adequações foram acompanhados pelo supervisor 

financeiro de acordo com os respectivos aditivos e adendos? 

  

2. O referido relatório, entregue em uma via, corresponde à via original?   

3. O item 3, número do contrato ou número do convênio, corresponde ao projeto em 

análise? 

  

4. O item 4 corresponde ao título do projeto?   

5. O item 5 corresponde ao período (semestre) da prestação de contas?   

6. O item 6 cita o nome do coordenador responsável pelo projeto?   

7. As ações programadas estão de acordo com o Plano de Trabalho aprovado?   

8. As ações executadas, durante a implantação do projeto, são compatíveis ao previsto no 

Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado? 

  

9. Os benefícios alcançados, durante a implantação do projeto, ressaltam as metas   
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alcançadas? 

10. Os benefícios alcançados descrevem os resultados obtidos com o projeto no período, a 

partir do pressuposto de os mesmos terem sidos alcançados? 

  

11. O item 7.4 corresponde ao detalhamento das atividades adicionais, descrevendo-as ou 

complementando-as, ao evidenciar informações relevantes sobre o projeto? 

  

12. Consta, no item 8, data de assinatura compatível com o período da prestação de 

contas, ou seja, a data é posterior ao semestre da prestação de contas apresentada? 

  

13. Consta, no item 8, impresso ou carimbado, o nome legível do coordenador com 

número SIAPE e sua respectiva assinatura? 

  

14. Consta, no item 8, a assinatura do coordenador do projeto firmada originalmente, ou 

seja, a assinatura física e não assinatura digital? 

  

15. O relatório de cumprimento do objeto faz referência ao cumprimento integral ou 

parcial? 

  

   

   

   

   

   

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL OU RELATÓRIO DE ATIVIDADES SIM NÃO 

1. Constam devidamente preenchidos a identificação, as instituições participantes e a 

equipe técnica responsáveis pelo projeto? 

  

2. Os objetivos alcançados foram compatíveis com os objetivos propostos, durante e 

posterior à implantação do projeto? 

  

3. Houve detalhamento das atividades de acordo com as realizações do projeto?   

4. Consta no relatório, devidamente preenchido, impresso ou carimbado, o nome legível 

do coordenador? 

  

5. Consta no relatório, devidamente preenchido e identificado, a assinatura do 

coordenador do projeto? 

  

   

   

   

   

   

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADO E REGISTRADO NO 

SICONV PELO CONVENENTE, QUANDO FOR O CASO 

SIM NÃO 

1. O supervisor financeiro aprovou os relatórios de execução, de acordo com a 

funcionalidade Execução Convenente/Relatórios de Execução do SICONV? 

  

   

   

   

   

   

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS A QUE SE PROPUNHA O 

INSTRUMENTO 

SIM NÃO 

1. Constam na declaração, devidamente preenchidos, os dados de identificação do 

projeto? 

  

2. Constam na declaração, devidamente preenchidos, impresso ou carimbado, o nome 

legível do coordenador e sua respectiva assinatura? 

  

   

   

   

   

   

TERMO DE COMPROMISSO POR MEIO DO QUAL O CONVENENTE SERÁ SIM NÃO 
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OBRIGADO A MANTER OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 3º DA PI N.º 507/2011 

1. Constam no termo, devidamente preenchidos, os dados de identificação do projeto?   

2. Constam no termo, devidamente preenchidos, impresso ou carimbado, data, nome 

legível do representante legal da fundação e sua respectiva assinatura? 

  

   

   

   

   

   

 
 


