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Roteiro para prestação de contas– Edital FUNDO IRATAPURU 2020 

Este roteiro tem a intensão de auxiliar na prestação de contas das instituições contempladas pelo 

Edital Fundo Iratapuru em 2020. Todas as instruções deste manual seguem as deliberações do 

Comitê Gestor e editais publicados.  

Esperamos que tenham uma boa leitura!  

 

 

 

Então, vamos lá... 

 

 QUANDO DEVEMOS ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A RBMJ? 

 

De acordo com o cronograma de desembolso, 30 dias antes do 

próximo repasse. Cada instituição deverá apresentar a 

Prestação de Contas do seu projeto. Isso inclui a PLANILHA 

FINANCEIRA DE EXECUÇÃO e o RELATÓRIO FÍSICO-

FINANCEIRO, com todos os anexos.  

Fique atento as datas para não atrasar os repasses ou ficar em 

débito com o Comitê Gestor do Fundo Iratapuru. 

 O PASSO A PASSO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS  

COTAÇÃO:  

Cotação nunca é demais, todos só saem ganhando! Mas no Fundo Iratapuru apenas as despesas 

maiores de 8 mil reais são obrigadas a apresentar a cotação dos preços. 

Quanto vai ser gasto com rancho ao longo do projeto todinho? E com combustível??  E Material de 

Construção? Se for mais de 8 mil, tem que apresentar a cotação ANTES de ser realizado o desembolso. 

  

A entrega da Prestação de 

Contas pode ser via digital ou 

via impressa. Só não esqueça 

de enviar os anexos ok?! 

Você já sabe: qualquer dúvida na execução do projeto ou na prestação de 

contas, fale com a Secretaria Executiva do Fundo Iratapuru! 
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Pelo menos 01 (uma) cotação deverá ser feita para as despesas durante o projeto. Mas o ideal é que 

o executor fique sempre de olho nos melhores preços para não ter prejuízo!  

A cotação precisa apresentar o orçamento com pelo menos 03 fornecedores e devem conter: 

 O nome da instituição e do projeto de quem está solicitando; 

 Os itens que se deseja comprar; 

 O nome, CNPJ, carimbo e assinatura do fornecedor; 

 Endereço, telefone e conta da empresa; 

 A data que está sendo feito a solicitação e a resposta; 

 E os valores dos produtos/ serviços; 
 

Quando não houver 03 fornecedores, as cotações possíveis deverão ser apresentadas junto com uma 

declaração da instituição informando a situação. 

 

COMPROVANTES FISCAIS E DE DESPESA 

Sempre que for realizado um desembolso, o comprovante dessa despesa precisa ser apresentado. 

SÃO COMPROVANTES DE DESPESAS:¹ 

 Notas fiscais: É o comprovante mais recomendado para compra de bens e alguns serviços. De 

preferência deve ser nominal à associação; 

 Cupom fiscal: pode ser utilizado para pequenas compras, inferiores a R$ 300,00; 

 Fatura: é o comprovante de pagamento de serviços como água, luz, telefone; 

 Holerite: é o melhor comprovante para o pagamento de salário dos funcionários; 

 Recibo de Prestação de Serviços e Recibo de Prestação de Autônomo: comprova o 

pagamento de pessoas que fizeram algum trabalho eventual, como pedreiro, carpinteiro etc. 

 Recibo simples: pode ser aceito em algumas situações especiais onde não é possível 

conseguir a nota fiscal ou nota de serviço, como na compra de produtos da comunidade. Nesse 

caso, deve ter o nome legível de quem recebeu o pagamento e o número do CPF, do RG (com 

cópia do documento) e endereço do credor. Deve também vir acompanhado de justificativa 

no relatório geral e seus produtos/serviços devem estar documentados por fotos; 
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LEMBRE-SE: O comprovante fiscal/ despesa devem apresentar: 

 Nome e CNPJ igual ao do vencedor da cotação de preços 

 Descrição do serviço/ produto e Valores 

 Data 

 Devem acompanhar do comprovante de pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

Todo comprovante fiscal ou de despesa deverá estar acompanhado do comprovante de pagamento. 

O comprovante de pagamento é qualquer documento que comprova que o recurso do projeto foi 

destinado ao fornecedor dos produtos/ serviços apresentados na Nota Fiscal, holerite, fatura, etc...  

Os comprovantes de pagamento podem ser os seguintes: 

 Comprovante de transferência bancária 

 Comprovante de depósito bancário identificado 

 Cheque + Recibo do fornecedor 

 Recibo do fornecedor.  

 

 

 

Você já sabe, mas não custa lembrar:  

 O ideal é que o valor da nota fiscal seja o mesmo do comprovante de pagamento! 

Se gastou 100,00 reais, o comprovante de pagamento e a nota fiscal devem 

apresentar esse mesmo valor!  

 

 Valores pagos com recurso do Fundo Iratapuru e os de contrapartida podem 

estar na mesma nota fiscal, mas os comprovantes de pagamento precisam ser 

separados. 

 

 Para evitar confusão, cada nota fiscal deve representar apenas a despesa para 

aquela atividade. Sem incluir várias atividades em uma mesma nota fiscal 

ou comprovante de pagamento, beleza? 

 

Sempre tire cópia dos seus 

comprovantes bancários.  

Aquelas letrinhas desaparecem... 
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PLANILHA FINANCEIRA DE EXECUÇÃO  

Cada planilha do da Planilha financeira corresponde a uma atividade. As linhas correspondem a cada 

desembolso (compra/ pagamento) e devem ser preenchidos conforme a tabelinha explicativa aqui 

embaixo: 

 

Dica preciosa: Não deixe para preencher essa tabela no final do quadrimestre. Sempre que houver 

um desembolso, anote os documentos correspondentes e separe uma xérox para ser anexado. 

 

 

Aqui deve ser 

inserido o valor 

previsto no projeto 

Valor total = RBMJ + 

Contrapartida para o 

mesmo desembolso 

Categoria: serviços, 

materiais, combustível, 

equipamentos... 

Para que foi usada a 

categoria na atividade? 

Quem recebeu? 

Nota fiscal, 

recibo, holerite 

De onde saiu o 

recurso e quanto foi? 
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RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO  

É no Relatório FÍSICO-FINANCEIRO que apresentamos nossos resultados. Afinal, não adianta nada 

demonstrar todas as nossas despesas se não mostramos aonde o recurso foi parar, correto? 

Por isso, precisamos apresentar os resultados de maneira clara e direta, sem rodeios, mas também 

sem deixar de colocar todas as pequenas e grandes conquistas alcançadas.  É na prática e a dedicação 

que vai fazer a diferença. 

 

 

 

 

 

Vamos revisar os principais pontos:  

 

 

 

 

Lembre-se: a Secretaria Executiva do Fundo Iratapuru pode dar uma 

mãozinha aqui também. 

Sigla e nome 

por extenso 

Conforme consta 

no projeto 

É a última Prestação 

de Contas ou tem 

outras? 
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O quadro de atividades que aparece abaixo deve ser inserido para cada ação desenvolvida no período.  

 

 

 

 

Quanto foi gasto com recurso 

nessa atividade só nesse 

quadrimestre?? Esse valor está 

na planilha. 

Quanto foi gasto da 

contrapartida nessa atividade só 

nesse quadrimestre?? Esse valor 

está na planilha 

Qual o saldo dessa atividade? 

Não se esqueça de tudo o que 

foi desembolsado e dos 

remanejamentos também!!! 

Nome do objetivo 

conforme projeto 

Data exata da atividade 

ou o período: 

 “De 2 – 10/ 05/2020” 

A atividade está concluída 

ou terão outras ações? 

É aqui que deve ser inserido o número de 

participantes conforme gênero. Sempre que 

possível 

Comunidades abrangidas 

de forma direta e indireta 

Número de praia, lagos, 

hectares... toda a 

abrangência dessa 

atividade 
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Depois de inserido um quadro para cada atividade, responda sobre a divulgação do projeto e a 

autoavaliação da instituição: 

 

 

Descreva como ocorreu a atividade, qual a metodologia usada, temas abordados, quem 

participou, como foi feito o planejamento ou divisão de tarefas. Veja no projeto quais 

informações são importantes... 

Apresente os resultados esperados e não esperados. Tudo o que pode ser alcançado de 

positivo com a execução dessa atividade. Veja no projeto quais informações são mais 

importantes... 
 

Apresente os imprevistos ou resultados que não puderam ser alcançados  

Quais foram os encaminhamentos dessa atividade? Diga também como foram encaminhadas as 

dificuldades enfrentadas  

Quais documentos são anexos dessa atividade? Faça uma lista aqui 
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 REMANEJAMENTO DE RECURSOS 

Quando garantimos a eficiência de uma atividade ou quando aumentamos a contrapartida, podemos 

aumentar o número de beneficiário, a abrangência do projeto ou ainda reduzir gastos previstos. Com 

isso, o recurso economizado pode ser remanejado para o benefício de outra atividade no projeto. 

Podem acontecer de três formas: 

1. Dentro da mesma atividade, entre categorias ou replicando ações; 

2. Entre atividades previstas no projeto; 

No primeiro caso, não existe a necessidade de solicitar permissão do Comitê Gestor, que analisou e 

aprovou o projeto submetido. Basta que essa informação seja apresentada no relatório geral e os 

valores devem ser considerados no Mapa de desembolso. 

No segundo caso, se o valor for menor que R$ 2.000,00 (dois mil reais), segue como o primeiro caso, 

apenas informe no relatório e no mapa de desembolso. Se for maior que este valor, a instituição 

deverá enviar um oficio solicitando o “de acordo” do Comitê Gestor, sob risco de o remanejamento 

não ser aprovado. 

ATENÇÃO: Recomendamos que a solicitação de remanejamento seja realizada no momento que 

houver a prestação de contas, pensando no próximo quadrimestre! Este é o melhor momento para o 

pedido! 

 

Temos certeza que tudo vai ficar mais fácil agora, mas as dúvidas ainda 

estão por vir... E quando vierem, você já sabe:  

 

 

 

Referencias usadas nesse manual: 

¹ Strabeli, José. Gestão de associações no dia-a-dia / José Strabeli. -- São Paulo: Instituto 

Socioambiental, 2005 

2 Manual da Secretaria Executiva do Médio Juruá feito pela Ronnayana Silva. 

Ufa! 

Conte com a Secretaria Executiva!  


