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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este manual foi elaborado pela equipe da Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o 

Semiárido - AP1MC, também denominada de Unidade Gestora Central – UGC, com orientações 

administrativo-financeiras e de prestação de contas, objetivando orientar e esclarecer sobre as 

dúvidas mais frequentes, viabilizar o processo adequado de prestação de contas e criar diretrizes, 

para que possamos trabalhar dentro de uma mesma linha, num mesmo contexto e com maior 

celeridade na execução financeira do Programa Sementes do Semiárido gerenciado pela AP1MC e 

executado pelas Unidades Gestoras Executoras  - UGEs, mediante a celebração de Termos de 

Cooperação Técnica e Financeira – TCTF.  

 

Acreditamos que assim estaremos todos nessa grande roda, girando na mesma direção. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Auditoria e Financeiro da AP1MC (UGC) 
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1. Do uso dos recursos do projeto 

 

Os recursos devem ser utilizados de acordo com as regras previstas no TCTF, respeitando as 
naturezas de despesas/gastos previstas no orçamento do projeto.  

 

1.1. Sobre a utilização dos recursos 

 

Os recursos necessários à execução do projeto são  de origem publica e em nenhuma hipótese 

poderão ser utilizados para financiar outras atividades e/ou outros projetos, mesmo que seja em 

caráter temporário,  devendo ser aplicando rigorosa e exclusivamente no objeto do TCTF, de 
acordo com as rubricas estabelecidas no orçamento aprovado pelo financiador do Projeto, 
zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade em suas atividades, sendo vedado qualquer remanejamento entre 
rubricas, sem autorização prévia e expressa da AP1MC.  

 

a) A UGE deve efetuar IMEDIATAMENTE e INTEGRALMENTE a aplicação financeira de todo o 
montante dos recursos repassados pela UGC creditados na conta corrente do projeto. Estes 
devem ser aplicados numa linha que possibilite o resgate automático. Não é permitido mudar 
o tipo da aplicação durante a vigência do TCTF e obviamente não deve existir mais de um tipo 
de aplicação. Em face disso, a UGE deve comunicar formalmente ao banco esse impedimento, 
evitando que a gerência do banco, inadvertidamente, tome a iniciativa de aplicar os recursos 
sem autorização expressa da UGE em linhas diferentes e/ou inadequadas. A não aplicação ou 
aplicação inadequada do recurso poderá acarretar solicitação de devolução do recurso 
correspondente ao rendimento pelo financiador. Informações complementares serão sempre 
enviadas pela UGC às UGEs. 

b) Os rendimentos auferidos com aplicações financeiras não se configuram receitas da UGE e 
somente poderão ser utilizados exclusivamente no objeto do Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, condicionada a autorização DE FORMA EXPRESSA da AP1MC (UGC), mediante de 
celebração de Termo Aditivo. 

c) Os pagamentos devem ser efetuados sempre através de ordem bancária e/ou cheque nominal 
ao beneficiário, devendo assim, estar relacionado com a SR – Solicitação de Repasse 
Correspondente. 

d) É vedado POR QUALQUER HIPÓTESE efetuar adiantamentos aos prestadores de serviços e aos 
fornecedores. 
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e) É vedado gastos de recursos no projeto sem previamente ter ocorrido abertura de Solicitação 
de Repasse (SR) por parte da UGC para tal finalidade. 

f) Não será permitido efetuar adiantamento a funcionários decorrente de salário, férias e/ou 
décimo terceiro salário com recurso do projeto. 

g) O recurso de comunicação pode ser utilizado para elaboração de produtos que sejam voltados 

para a ação do Programa de Sementes do Semiárido – sendo esses, obrigatoriamente, o foco 

principal. Entre eles: 

g1) Material didático voltado às capacitações (banner, cartaz, folder, panfleto, painel, vídeo); 

g2) Material institucional para divulgação dos programas (banner, cartaz, folder, panfleto, 

informativo, vídeo, produção e veiculação de produtos radiofônicos, adesivos para 

sinalização dos veículos); 

g3) Criação e manutenção de site/blog institucional sobre os programas da ASA. Caso o site 

seja sobre outros projetos, mas tenha uma página sobre os programas da ASA, o recurso 

poderá ser usado para as despesas referentes a essa página específica.  

g4) despesas com correios; 

g5) correção ortográfica de boletins de experiências, tipo o Candeeiro. 

É importante destacar que em todos os produtos deverá constar a marca da ASA e do parceiro 

financiador do Termo de Parceria do qual o recurso está sendo utilizado.   

h) Na execução do Projeto devem ser observados e respeitados todos os valores definidos para 
cada componente do Plano de Trabalho aprovado. Não poderá ser excedido em nenhuma 
rubrica o valor repassado por natureza de despesa, nem tampouco ser realizado gasto de 
natureza diferente ao que consta no orçamento. Não só de forma geral, mas mensalmente 
também não pode exceder o orçado - Salvo os casos em que houver autorização da UGC. 
Qualquer gasto que saia ou não esteja dentro destas orientações é considerado incorreto e 
poderá ser glosado em decorrência de realização de auditoria. 

i) Os dirigentes das entidades selecionadas para serem Unidades Gestoras Executoras não 
podem ser remunerados pelo Projeto sob nenhuma hipótese, mesmo que venham exercer 
alguma atividade relacionada diretamente ao Programa Sementes do Semiárido. 

 

j) Não poderá ser remunerado, também, qualquer pessoa que tenha grau de parentesco com 
os(as) funcionários(as) da Instituição ou de algum membro da diretoria (titulares ou suplentes) 
até terceiro grau. Exemplo: irmão(ã), pai, mãe, filho(a), esposo(a) do(a) funcionário(a) ou 
diretor(a). Também não podem ser contratados funcionários públicos federais, estaduais ou 
municipais, mesmo que estejam em licença não remunerada. 
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k) Não poderá ser contratado qualquer serviço ou adquirido qualquer material de outra UGE, ou 
de funcionários ou de diretores destas. 

l) Não poderá ser contratada qualquer entidade (pessoa jurídica) que esteja executando projetos 
patrocinados pela AP1MC (UGE), para executar qualquer atividade que seja remunerada com 
recursos do TCTF. 

m) Não poderão ser contratadas pessoas físicas vinculadas a entidades que estejam executando 
projetos patrocinados pela AP1MC (UGE), funcionários(as), diretores(as), etc., para executar 
qualquer atividade que seja remunerada com recursos do TCTF. 

n) Não poderão ser contratados(as) funcionários(as) pertencentes a outras Unidades Gestoras 
(UGE), para fins de realização de qualquer tipo de atividade prevista no plano de trabalho. 

o) Durante a execução do projeto, a UGE não poderá exceder a meta contratada com sobras de 
recursos ou com rendimentos auferidos pelas aplicações. 

p) A execução de metas adicionais só poderá ocorrer após a assinatura de Termo Aditivo com a 
AP1MC(UGC). 

q) No término da vigência do Termo de Cooperação Técnica e Financeira, se houver saldos disponíveis 
não utilizados, provenientes de sobras de componentes e/ou de rendimentos de aplicações 
financeiras, deverão ser devolvidos à UGC no prazo estabelecido por esta última. 

r) A UGE deve cumprir rigorosamente todas as regras estabelecidas no Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, seguir as orientações dadas através das Circulares expedidas pela CE 
(Coordenação Executiva da ASA), pela Diretoria Executiva da AP1MC (UGC) e pelas gerências 
Técnica e Administrativo-Financeira da UGC. 

s) É de responsabilidade de cada Unidade Gestora Executora alimentar a Planilha de 
Acompanhamento e Abastecimento dos Veículos a cada utilização dos veículos. Cada planilha 
é para um tipo de veículo cedido em comodato e/ou autorizado de forma expressa pela 
AP1MC. 

 

1.2. Critérios de repasses da UGC para a UGE 
 

Os repasses efetuados pela UGC destinados à execução do Projeto serão creditados na conta 

bancária específica, informada pela UGE, e só poderão ser utilizados, exclusivamente, para 

movimentação financeira do TCTF, no pagamento de gastos relacionados com o objeto do Termo de 

Cooperação Técnica e Financeira detalhado no Plano de Trabalho, bem como para aplicação 

financeira do recurso do Projeto. 
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2. Do Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da AP1MC 

 

Todas as compras ou contratação dos serviços realizados pela UGE devem seguir rigorosamente as 

regras estabelecidas no Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços da AP1MC, 

conforme TCTF. Este regulamento foi elaborado de acordo com a Lei nº 9.790/1999 (Lei das OSCIPs), 

publicado no Diário Oficial da União e disponível no site da ASA. 

 

ATENÇÃO! 

• Caso ocorra a não aplicação de forma correta e/ou infrigência deste instrumento, será 
solicitada à UGE a devolução dos recursos aplicados indevidamente. 

• O Regulamento de Compras e todos os formulários utilizados encontram-se disponíveis no 
endereço www3.asabrasil.org.br/modelos.  

 

3. Dos Documentos Hábeis 

 

Somente documentos hábeis são adequados à comprovação de despesa realizada com recurso do 
projeto Programas de Sementes do Semiárido. Salientamos que esta ação tem sido financiada pelo 
Governo Federal, em face disso, estamos sujeitos a auditorias da Controladoria Geral da União (CGU) 
e do Tribunal de Contas da União (TCU) a qualquer tempo.  Assim sendo, orientamos a:  
 

a) Atentar sempre para a validade das Notas Fiscais recebidas dos fornecedores para 
comprovação de despesas do Projeto. A validade varia por estado (nota de venda) e por 
município (nota de serviço). Algumas notas fiscais não têm prazo de validade impresso. Nesses 
casos, deve-se estar atento à data da AIDF (data de autorização de impressão de documento 
fiscal) e pesquisar junto ao estado ou município a validade do documento a partir da data da 
AIDF. Nos casos em que não houver informação de validade e/ou AIDF, verificar se existe 
algum Decreto Estadual/Municipal que disponha sobre o assunto e anexá-lo ao comprovante 
fiscal. 

b) Nos casos de notas fiscais modelo tipo 1 ou 1A, a UG deverá estar atenta, antes do pagamento 
da despesa, se aquele fornecedor não se encontra - naquela data - obrigado a emitir apenas 
Nota Fiscal Eletrônica. Esta verificação é um procedimento simples que deve ser feito a partir 
do site da Receita Federal da seguinte forma: 

 



 

Associação Programa Um Milhão 

de Cisternas para o Semiárido (AP1MC) 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA)
 

 

AP1MC – Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido 
Endereço: Rua Nicarágua, 111 - Espinheiro - Recife / PE. CEP: 52.020-190 

Tel: (81) 2121 7666 - www.asabrasil.org.br - asa@asabrasil.org.br 
 

8 

• consultar o cartão de CNPJ do fornecedor para verificação de seus Códigos 
Nacionais de Atividade Econômica (CNAE) primários e secundários. 

• após vincular qual(is) CNAE(s) corresponde(m) ao(s) produto(s) fornecido(s), 
verificar o anexo único do Protocolo do ICMS de nº 42/2009 para consulta se 
aquele(s) CNAE(s) encontra(m)-se obrigados naquela data a emissão de NF-e em 
substituição dos modelos 1 e 1A.   

• Os cupons fiscais são documentos hábeis para prestação de contas de qualquer tipo 
de fornecedor e de atividade econômica (CNAE), independente do valor. 

 
c) Nos casos de emissão de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), a UGE deverá 

imprimir e anexar ao pagamento no site correspondente ao Estado (UF) de emissão da nota a 
autenticidade daquele DANFE, antes do pagamento, que é o documento que valida esta 
despesa. Existem dois tipos de autenticidade, a simplificada e a completa, sugerimos que seja 
impresso antes do pagamento e arquivado na documentação financeira o modelo simplificado, 
que já atende para fins de prestação de contas e ao fisco em futuras auditorias. 

 

d) A UGE, antes de fechar os contratos de compra de materiais e as contratações de serviços, 
deve consultar a regularidade fiscal do fornecedor, acessando os seguintes sites: Receita 
Federal www.receita.fazenda.gov.br (CNPJ) e o SINTEGRA www.sintegra.gov.br (inscrição 
estadual). 

e) Todas as Notas Fiscais e/ou Recibos de quitação devem conter: 

• o nome e endereço completo da UGE; 

• a data da compra (emissão) ou do serviço realizado; 

• a descrição detalhada do produto comprado e/ou do serviço prestado; 

• os valores unitários; 

• retenções na fonte, quando for o caso; 

• valor total; 

• a comprovação de TODOS os pagamentos efetuados deverá ser feita por meio do 

recibo de quitação assinado pelo fornecedor de materiais e/ou de serviços, ou por 

boleto bancário (ficha de compensação) autenticado, ou por comprovante de 

transferência eletrônica, ou por comprovante de depósito bancário na conta do 

fornecedor vencedor do processo de cotação, ou ainda por carimbo de pago com 

data e rubrica do caixa (essa última hipótese somente para cupons fiscais de menor 

valor); 

• o depósito ou transferência eletrônica deverá ser sempre na conta específica do 

fornecedor, cuja denominação deverá ser igual à constante da Nota Fiscal e nunca na 
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conta de uma pessoa física ou de outra pessoa jurídica, seja qual for à relação desta 

com o fornecedor. 

4. Dos Documentos Inábeis 

Entende-se por documentos inábeis aqueles que não possuem valor fiscal ou contenham erros no 

seu preenchimento, tais como: 

a) notas fiscais e/ou recibos com rasuras ou emendas de qualquer espécie; 
b) despesas comprovadas apenas com recibo, quando o gasto exigiria uma nota/cupom fiscal; 
c) notas fiscais cujo destinatário não seja a UGE; 
d) nota fiscal emitida fora do prazo de validade (vencida); 
e) nota fiscal modelo 1 ou 1A estando o fornecedor obrigado a emitir Nf-e; 

Observação: 

 
Cuidado para os casos de transportes intermunicipais, pois estes são de competência dos Estados e 
existe uma particularidade na emissão de documento fiscal.  
A legislação estabelece que a incidência de impostos sobre os serviços de transporte podem ser de 

competência dos Estados ou dos Municípios, dependendo de onde, e como, o serviço seja prestado. 

É importante verificar se o transporte é executado dentro do mesmo Município ou se ele rompe a 

fronteira dos Municípios, ou, até mesmo, dos Estados, visto que esse fator é determinante para 

constatação de qual imposto incide sobre tal serviço. 

Caso o serviço de transporte seja prestado dentro do Município, ele será tributado conforme a 

Legislação Municipal (item 16.01 da lista de serviços anexa à lei complementar 116/03). Neste caso, 

deverá ser emitida uma nota fiscal de serviços referente à prestação do serviço, sendo tributado pelo 

ISS e outros impostos (se for o caso), tais como: IR, Contribuições Federais e INSS.  

Caso o transporte ocorra entre Municípios, ou entre Estados, este serviço será regido pela Legislação 

Estadual (art. 155, II, da CF), devendo o prestador emitir uma nota fiscal de serviço de transporte, 

que será tributada pelo ICMS. Esta nota fiscal terá um modelo apropriado, denominado Modelo-7 

(art. 10, I, do convênio SINIEF 06 de 1989). 

 

Observação: 

Quaisquer transportadores que executarem serviços de transporte intermunicipal, interestadual e 

internacional de turistas e de outras pessoas, em veículos próprios ou fretados, estarão sujeitos ao 

ICMS. 
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5. Dos documentos sujeitos à solicitação de devolução do recurso 
 
Estarão sujeitas à solicitação de devolução dos recursos utilizados aquelas despesas comprovadas 

com documentos inábeis e/ou que os gastos não estejam previstos no orçamento do projeto, que 

excedam os valores orçados ou que tenham sido realizados fora da vigência do Termo de Cooperação 

Técnica e Financeira, tais como: 

a) despesa que tenha uma finalidade diversa do projeto; 
b) realização de gastos não previstos no orçamento; 
c) adiantamentos concedidos que não estejam previstos no projeto; 
d) pagamentos efetuados fora da vigência do Termo de Cooperação Técnica e Financeira; 
e) pagamentos de faturas/contas, onde conste competência diferente da vigência do Termo de 

Cooperação Técnica e Financeira; 
f) mesma despesa registrada mais de uma vez no SIGA.Net; 
g) despesas relativas a bebidas alcoólicas e/ou cigarros, etc.; 
f) documentos inábeis; 
g) despesas com coquetéis, café da manhã, almoços e jantares, realizados por ocasião de 

solenidades, inaugurações, eventos e seminários que não guardem relação direta com os 
objetivos institucionais da entidade, ou, ainda, para as quais não haja previsão legal para a sua 
realização; 

h) notas fiscais e/ou recibos de gastos pessoais (ex.: remédios, correios, telefone, transporte, 
roupas, calçados, lavanderia, etc.); 

i) remuneração de diretores (inclusive suplentes) a qualquer título; 
j) remuneração de funcionários da instituição a qualquer título, não pertencentes ao Programa 

de Sementes; 
k) aquisição de peças para computadores para fins de upgrade; 
l) remuneração a qualquer título de parentes dos funcionários do quadro do Programa de 

Sementes ou da diretoria da instituição; 
m) o valor que exceder ao previsto no orçamento por rubrica; 
n) despesas bancárias não restituídas ao projeto; 
o) encargos bancários sobre saldo devedor de conta corrente; 
p) gastos realizados fora da área de atuação do projeto para àquele TCTF; 
q) gastos de componente/natureza não compatíveis com os dados físicos (listas de presença e 

data de realização das atividades) comprobatórios da realização das atividades 
correspondentes ao TCTF em análise; 

r) multas e juros de qualquer natureza não restituídos à conta do projeto; 
s) compras de materiais ou serviços a empresas cujos sócios tenham vinculação com outra UGE, 

na qualidade de funcionário ou participante do quadro societário; 
t) pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de valores superiores ao contrato ou sem 

a existência deste; 
u) aquisição de grampeador, pen drive, perfurador, calculadora independente do valor; 
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v) compras efetuadas/serviços contratados sem a observância das regras do Regulamento de 
Compras e Contratação de Obras e Serviços da AP1MC. 

Observação: A relação de casos sujeitos à devolução de recurso citada acima é apenas ilustrativa, 

podendo existir outras possibilidades não relacionadas. 

 
6. Das orientações relativas à equipe contratada para o Programa de Sementes 
 
Contratação 
 

• A UGE deve contratar uma equipe específica e com dedicação exclusiva para executar o 

Programa de Sementes. Caso a entidade disponha de pessoas em seu quadro regular, poderá 

deslocá-las para atuar no Programa, tendo os custos dos salários e encargos sociais 

reembolsados pelo Projeto, limitados ao valor individual previsto no orçamento. 

• Cabe à UGE ser responsável pela seleção de pessoas qualificadas, que possuam o perfil 

adequado para o exercício de cada atividade. 

• A UGE deve fornecer à UGC a relação do pessoal contratado contendo: nome, CPF, 
cargo/função, data da admissão, salário e declaração de inexistência de vinculo de parentesco. 

• A instituição deverá elaborar contrato de trabalho para todas as novas pessoas que forem 
contratadas para executar os Programas, devendo este ser feito por EXPERIÊNCIA de 45 dias e 
renovado por mais 45 dias, totalizando 90 dias e a partir daí será por TEMPO 
INDETERMINADO. Esses contratos de experiência são obrigatórios apenas para os casos de 
novas contratações. Não há necessidade de realizar contrato por experiência quando se 
referir a um funcionário já pertencente ao quadro da equipe. 

• Os códigos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sugeridos para registro dos 
funcionários são: 

 

Coordenador – 1311-20 

Assistente Administrativo – 4110-10 

 

Após pesquisas e consulta à central da (CBO), não identificamos códigos para as funções de animador 

e comunicador popular. Dessa maneira, orientamos à UGE que pesquise junto ao seu contador o CBO 

adequado aos cargos previstos pela UGE. 

 

• Os casos de obrigatoriedade de exames periódicos: 
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Conforme menciona a Legislação Trabalhista em seu artigo 445 da CLT, a partir da data do 

aniversário de admissão, bem como da Norma Regulamentadora NR 07 em seu item 7.4.3.1. 

7.4.3.1. no exame médico admissional, deverá ser realizado antes que o trabalhador 

assuma suas atividades; (107.018-5 / I1). 

Esta mesma NR menciona sobre a obrigatoriedade de outros exames nos itens 7.4.1, 7.4.2. 

7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames 

médicos: 

a/) admissional; (107.008-8 / I3) 
b/) periódico; (107.009-6 / I3) 
c/) de retorno ao trabalho; (107.010-0 / I3) 
d/) de mudança de função; (107.011-8 / I3) 
e/) demissional. (107.012-6 / I3) 

7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem: 

a/) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental; 
(107.013-4 / I1) 

b/) exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos nesta NR e 
seus anexos. (107.014-2 / I1)   

 

• Demais casos previstos nas normas expedidas pela AP1MC a qualquer tempo. 
 

Importante! 

 

O exame admissional de todo funcionário deve ser realizado até o dia do registro do mesmo. O não 

cumprimento deste prazo poderá ocasionar multa à instituição em uma fiscalização do Ministério do 

Trabalho. 

Não é obrigatória a elaboração de Exame admissional e/ou demissional nos casos em que a 

recontratação do funcionário for imediata. Contudo, há de salientar que, nos casos em que o 

funcionário ultrapassar o período de contrato de um ano, a homologação deste somente pode 

acontecer no sindicato da categoria ou no Ministério do Trabalho e para esses casos há necessidade 

de haver exame demissional. 

Atenção aos registros de funções. Não registrar funcionários na mesma função com salários 

diferentes. Atentar para a legislação:  
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CLT 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de 

trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. (Parágrafo incluído pela 

Lei nº 4.072, de 16-06-62) 

Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 

empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 

nacionalidade ou idade. 

(Redação dada pela Lei n.º 1.723, de 08-11-52, DOU 12-11-52). 

 

A documentação dos dependentes de cada funcionário também deve ser enviada para o contador, a 

fim de que este possa registrar o número de dependentes para efeito de cálculo de salário família, IR, 

de acordo com cada caso. Também deve constar no livro de registro de empregados e nos 

contracheques (programa de folha de pagamento de salários) o número de dependentes do 

funcionário. 

7. Cargos previstos no orçamento Programa de Sementes 
 
 

 UGT 

Função CBO 

Coordenador Técnico 1311-20 

Animador  

Auxiliar Administrativo 4110-10 

 

8. Pessoas que não podem compor a equipe do Programa de Sementes 
 
a. Membros da Diretoria da UGE (qualquer que seja o cargo, mesmo suplentes). 

b. Funcionários Públicos da União, Estado ou Município, mesmo que estejam em gozo de licença 
sem vencimentos. 

c. Pessoas que tenham vínculo de parentesco com os dirigentes e funcionários da organização. 
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d. Não será admitido que membros da equipe do Programa de Sementes recebam qualquer 
remuneração por ministrar capacitações e/ou outras atividades relacionadas a esse Programa, 
mesmo a título de prestação de serviços ou em outra UGE, pois isso se caracteriza como dupla 
remuneração. 

e. Demais casos previstos nas normas expedidas pela AP1MC a qualquer tempo. 
 

7.1 Custos Previstos 

 

a. Os valores de remunerações estão estabelecidos para cada cargo/função, não sendo admissível o 
pagamento pelo projeto de valor superior ao previsto no orçamento, individual por funcionário 
ou total pela equipe, exceto nos casos previstos nas normas expedidas pela AP1MC a qualquer 
tempo. 

 

b. Além dos salários, estão previstos no projeto os seguintes custos: 

 

• Férias. 

• 13º Salário. 

• Encargos Sociais (INSS, FGTS e PIS). 

• Rescisão de Contrato. 

• Seguro de Vida.  

• Adicional de Periculosidade 30%, para função de Animador. 
 

 

7.2 Custos Não Previstos 

 

a. Não estão previstos no Projeto custos referentes a férias vencidas indenizadas e aviso prévio 
indenizado. Havendo rescisão de contrato de trabalho, estes custos mencionados não poderão 
ser imputados aos Projetos. 

b. A UGE não pode pagar horas extras, gratificações, abonos, anuênios, etc., a nenhum membro 
da equipe vinculada ao Programa de Sementes. Não existem recursos orçamentários previstos 
no Projeto aprovado para este tipo de despesa. 

c. Não existem recursos no Projeto para vale transporte ou qualquer outro tipo de benefício 
(plano de saúde, etc.). 

d. Estarão sujeitos à solicitação de devolução dos recursos os custos descritos nos itens “a”, “b” e 
“c”, caso utilizados pela UGE. 

e. Demais casos previstos nas normas expedidas pela AP1MC a qualquer tempo. 
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7.3 FAP, RAT e Filantropia 

 

As instituições contratadas para executar o Programa Sementes do Semiárido devem encaminhar  de 

imediato para a UGC o extrato do FAP do ano vigente e os percentuais de  RAT e terceiros 

atualizados para fins de liberação de recursos de pessoal. Já para as entidades filantrópicas, será 

necessário o envio da comprovação de que são isentas da parte patronal do INSS mediante a 

certidão de filantropia. 

 

7.4 Arquivamento 

 
a. Os dossiês dos funcionários devem conter a seguinte documentação: currículo, cópias dos 

documentos RG, CPF, título de eleitor, carteira nacional de habilitação, certidão de nascimento 
quando solteiro(a), certidão de casamento e nascimento de filhos, certificado de reservista 
(homens), carteira de vacinação, exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, 
comprovante de residência, etc. 

 
b. De acordo com a lei 5.553/68 em seu artigo 1º, não é lícito reter qualquer documento de 

identificação original, ainda que apresentados por fotocópia autenticada (considerado 
documento hábil) ou pública-forma (considerado, também, documento hábil). Porém, 
lembramos que os documentos solicitados para compor o dossiê dos funcionários serão cópias 
dos documentos elencados no item “a” (com exceção do exame admissional e contratos). 

c. Os pagamentos arquivados referentes a encargos sociais de pessoal da equipe e prestadores 
de serviços devem sempre ser acompanhados de planilha de detalhamento do custo de cada 
funcionário e de cada prestador de serviço e o total pago pelo Projeto. Esta planilha possibilita 
melhor controle dos encargos pagos, a conferência dos encargos devidos e atende à 
solicitação de auditoria no sentido de especificar todos os encargos recolhidos referentes à 
pessoal e prestação de serviços. 

d. As guias originais de recolhimento de encargos sociais devem ser arquivadas em pasta 
específica da instituição para este fim. Isto facilita a localização e controle do pagamento 
desses encargos, inclusive para casos de fiscalização dos órgãos competentes. Os 
contracheques originais dos funcionários também devem ser arquivados em pastas separadas 
para este fim. Lembrando que todos esses documentos devem ser guardados por 35 (trinta e 
cinco) anos para efeito de aposentadoria. 

 

9. Da Conciliação Financeira 

 

A planilha de conciliação financeira deve ser apresentada à UGC mediante planilha de conciliação 
financeira elaborada e disponibilizada pela mesma. As conciliações financeiras devem ser enviadas 
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até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao mês de competência da conciliação, juntamente com os 
seguintes arquivos: 

 

a) Registros dos gastos no SIGANET, considerando a competência e os componentes do projeto. 

b) Extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira, para o mês em análise em 
formato PDF, gerados pelo gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Estes extratos devem ser 
emitidos a partir do primeiro dia do mês subsequente para que apresentem toda a 
movimentação financeira ocorrida no mês referente à análise. 

 

Importante! 

 

• As taxas bancárias incidentes na conta bancária de movimentação do Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira devem ser devolvidas dentro do mês de ocorrência, não podendo 
permanecer no quadro de valores em adiantamento da planilha de conciliação financeira, 
exceção aos casos em que for permitido pelo financiador o pagamento  destas com recursos 
do projeto. 

• O extrato de conta corrente enviado com a conciliação financeira mensal deve apresentar 
saldo final zero no último dia do mês. Todo recurso disponível repassado pela AP1MC deve 
estar sempre aplicado, IMEDIATAMENTE, conforme Cláusula Nona do TCTF. 

 

10. Da conciliação financeira a ser enviada à UGC mensalmente 

 

A conciliação financeira tem a finalidade de avaliar e controlar para cada atividade/natureza e, 
consequentemente, saldo do projeto, a movimentação financeira da UGE, além de demonstrar a real 
disponibilidade de recurso do projeto. Ela parte do cruzamento de informações bancárias (extratos 
de conta corrente e aplicação financeira) com dados financeiros registrados no SIGA.Net. Deve ser 
realizada tomando-se como data de referência o primeiro e último dia de cada mês. 

 

9.1. Preenchimento da planilha fornecida pela AP1MC (Quadro a Quadro) 

 

IMPORTANTE: No ato do envio destas informações para a UGC, deve ser informado o nome da UG no 

assunto do e-mail, nos arquivos anexados e na planilha a ser preenchida (no campo nome da UG). 
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Exemplo: 

Assunto:  “UF” - “UGE X” - Prest. Contas “Financiador” - “Mês/Ano” 

Arquivo anexado: “UF” - “UGE X” - Prest. Contas “Financiador” - “Mês/Ano” 

Extrato C/C “UF” - “UGE X” - Mês/Ano - Financiador 

Quadro 1 - Execução Orçamentária 

Neste quadro a UG deve informar os valores orçados (caso haja aditivo de contrato, os novos valores 

devem ser incluídos a partir da data de assinatura deste), os repasses acumulados recebidos da UGC 

(desde a data de assinatura do contrato com a AP1MC até o último dia do mês da prestação de 

contas) e os gastos acumulados realizados em cada um dos componentes no período. Esse quadro é 

preenchido de acordo com o Resumo Geral extraído do SIGA.Net. 

 

Quadro 2 - Aplicação Financeira 

Neste quadro a UGE deve informar o valor bruto dos rendimentos e as despesas bancárias 

decorrentes da aplicação no período (quando for o caso), apurando desta maneira o resultado 

líquido do rendimento. Na coluna “taxa de saída”, deve ser informada qualquer outra despesa 

incidente sobre a aplicação financeira não citada nas outras colunas do quadro. 

 

Quadro 3 - Relação de Cheques a Compensar 

Neste quadro a UGE deve informar o número e valor dos cheques emitidos e registrados no SIGA.Net 

- Registro de Gastos e ainda não compensados (debitados na conta corrente) no período. 

Se o cheque estiver pendente de compensação em mais de uma prestação de contas, a UG deve 

justificar ao responsável pela análise da sua conciliação na UGC a causa para tal fato, correndo o risco 

de ter o repasse de recurso suspenso. 

 

Quadro 4 - Valores em Adiantamento 

Neste quadro a UGE deve informar o número e valor dos cheques emitidos para fim de 

adiantamentos até que a prestação de contas seja registrada no SIGA.Net. 

Deve-se evitar ao máximo a realização de adiantamentos. Se houver real necessidade de 

adiantamentos, que seja feita a prestação de contas dentro do mesmo mês. Adiantamentos que não 

tenham registro de prestação de contas dentro do mesmo mês podem gerar solicitação de 
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restituição de receita financeira pelo financiador ou pela AP1MC como se o recurso estivesse 

adequadamente aplicado, correndo o risco de ter o repasse de recurso suspenso.  

 

ATENÇÃO! 

No lançamento de notas referentes à prestação de contas de cada adiantamento, a data do 

lançamento no SIGA.Net deve ser aquela do dia da prestação de contas. 

 

Quadro 5 - Devoluções 

Neste quadro a UGE deve informar o número e valor dos cheques emitidos para fim de devolução de 

saldos e/ou glosas. 

Quadro 6 - Resumo 

Neste quadro a UGE deve informar apenas os saldos finais em Conta Corrente e Aplicação Financeira, 

visto que as demais informações serão preenchidas automaticamente. Ele é o resumo de todas as 

informações constantes da conciliação financeira. 

A UGE deve estar atenta se, após o preenchimento de todas as informações neste quadro, haverá 

saldo no campo COMPOSIÇÃO DE SALDO. Este deve estar ZERADO, salvo se este corresponda ao 

saldo a devolver pela UGE. 

Importante! 

 

• Todas as dúvidas relativas a questões administrativas e financeiras devem ser encaminhadas 
para apoio-adfin3@asabrasil.org.br em atenção a Rosicleide. Este e-mail é utilizado para 
orientação e acompanhamento administrativo-financeiro das UGs.  

• Solicitamos que as perguntas sejam feitas por e-mail (fora da lista da UGE) e quando for de 
interesse geral, as respostas serão socializadas nesta lista. 

• Toda UGE deve utilizar o BB OFFICE para geração dos extratos em arquivo eletrônico, 
conforme Cláusula Sexta, letra “p”, do TCTF. 

• É vedada à UGE possuir mais de uma conta corrente ou de aplicação, para movimentar os 
recursos do projeto. 

 

10. Da forma e prazo de guarda da documentação contábil 
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Todos os documentos que comprovam as despesas relacionadas ao Programa de Sementes do 
Semiárido.  no Registro de Gastos do SIGA.Net devem ser mantidos na UGE em boas condições de 
arquivamento e conservação e devem ser guardados por um período de 15 (quinze) anos, contados a 
partir da aprovação da prestação de contas final por parte do financiador. 

No que se refere aos pagamentos de encargos sociais (folha de pagamento e prestadores de 
serviços) devem ser guardados por 35 (trinta e cinco) anos para efeito de aposentadoria. 

São eles: 

• Comprovantes de pagamentos de contribuições sociais (INSS, PIS, FGTS) que respaldem os 
gastos. 

• Comprovantes de pagamento de salários, contracheques e RPA. 

 

 

Observações: 

• Todos os documentos relacionados com o projeto devem estar arquivados de acordo com o 
Relatório Geral de Gastos (SIGA.Net), mesmo que essa forma seja diferente do padrão da 
instituição, a fim de atender às demandas das auditorias. 

• As guias originais de recolhimento de encargos sociais devem ser arquivadas em pasta 
específica da instituição para este fim. Isto facilita a localização e controle desses encargos, 
inclusive para casos de fiscalização dos órgãos competentes. 

• Anexar às notas de comprovação de despesas com eventos (capacitações, cursos, etc.) cópia 
da lista de presença dos participantes. 

 
 

 
 

Como organizar seus comprovantes  

Faça um controle rigoroso de toda documentação (notas/cupons fiscais, recibos, extratos 

bancários, etc.) referentes ao Programa de Sementes do Semiárido, que deve ocorrer no mínimo 

mensalmente. Os documentos referentes a um mesmo cheque/ordem bancária devem ser 

fixados com um pouco de cola branca na extremidade superior esquerda, em substituição à 

utilização de grampos ou clips (que com o tempo enferrujam e podem danificar os documentos). 

Arquive na ordem do Relatório Registro de Gastos. Esta prática facilita a organização e oferece 

uma melhor conservação da documentação e a composição da Prestação de Contas 

posteriormente. 
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11. Da simetria entre os registros físicos e financeiros 

 

Atentar para a coerência entre os registros físicos e financeiros correspondentes. Observar o orçado 

(valor contratado entre a AP1MC e a UGE para cada rubrica), o documento e o registrado no 

SIGA.Net. Eles devem ter as mesmas informações, pois correspondem a um mesmo fato. 

 

Ex.: Mesmo CPF do beneficiário da cisterna no Termo de Recebimento e no Recibo de Contribuição à 

Família da mesma cisterna. Quando outra pessoa da família assinar o Recibo de Contribuição à 

Família, deve-se proceder como no Termo de Recebimento: atestar o parentesco entre o beneficiário 

selecionado e quem assinou o recibo de contribuição. 

 

A mesma coerência deve ser observada nas listas de presença dos eventos, reembolsos, etc. 

 

12. Dos Bens Cedidos em Comodato/Compra equipamentos 

 

A cessão em comodato de cada bem/equipamento efetuado pela AP1MC tem como finalidade 

viabilizar as atividades do Programa de Sementes do Semiárido, devendo ser utilizados pela UGE, 

exclusivamente, na execução dos Projetos, observando todas as condições estipuladas no TCTF.  

12.1 Bens e Equipamentos 

 
a) O uso de forma adequada dos equipamentos e os devidos cuidados de manutenção/limpeza, 

além de ser uma obrigação da UGE, com certeza evitará a interrupção dos trabalhos por 
quebras ou falhas de funcionamento. 

b) Caso haja problemas de roubo/sinistro em relação aos bens cedidos pela AP1MC, a UGE deve 
informar imediatamente à AP1MC (UGC), a fim de que esta possa acompanhar a solução do 
problema e, se for o caso, contribuir para tal. 

c) Os equipamentos cedidos pela UGC à UGE são para uso exclusivo desta UGE na execução do 
Programa de Sementes do Semiárido. Em nenhuma hipótese deve ser desviada a finalidade de 
uso dos bens. A UGE deve agir de forma criteriosa e responsável; 

d) A UGE deverá realizar controle patrimonial dos equipamentos adquiridos com recursos deste 
Termo de Parceria uma vez que os mesmos passam a estar sob responsabilidade da UGE. 
Assim, solicitamos que estes sejam gravados nos equipamentos o número do Termo de 
Parceria e a proibição de venda ou utilização que não aquela destinada ao Projeto 

 

12.2 Veículos.  
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a) Da mesma forma que os equipamentos, os veículos também devem ser usados exclusivamente 
em serviço, para execução do Programa de Sementes do Semiárido, por profissionais 
devidamente habilitados e vinculados à equipe do Programa. 

b) A instituição deve arquivar junto à documentação do projeto e às planilhas de controle de uso 
dos veículos a CNH das pessoas autorizadas para conduzir os veículos que serão utilizados no 
projeto. 

c) A UGE deverá utilizar e manter atualizada a Planilha de Acompanhamento e Abastecimento 
dos Veículos e disponível para fins de análise de qualquer tipo de auditoria. 

d) Todas as notas de abastecimento com recursos do projeto  devem ter a indicação das placas 
dos veículos e da quilometragem no momento do abastecimento no campo de descrição da 
nota fiscal. 

e) A manutenção e limpeza dos veículos são de responsabilidade e obrigação de cada UGE, pois 
disto depende o bom funcionamento dos mesmos e uma vida útil mais longa. 

f) É de responsabilidade de cada UGE o pagamento das taxas de licenciamento e do seguro anual 
dos veículos. A AP1MC é isenta apenas de IPVA. 

Observação: 

• A UGE deve manter arquivada também no dossiê do funcionário a cópia da CNH dos 
funcionários autorizados a utilizarem os veículos do projeto. 
 

 
13. Orientações importantes 

 

a) Conciliar a conta corrente antes da emissão de cheques do dia, a fim de se evitar emissão de 
cheques que não possuam fundos suficientes em conta corrente para saudá-los, bem como 
para controlar compensações de cheques já emitidos. 

b) Ter dias fixos específicos na semana para realização dos pagamentos. Esta prática permite uma 
melhor organização operacional da UGE. 

c) Conferir detalhadamente lançamentos efetuados no SIGA.Net após a digitação dos mesmos. 
Atentar para correção do título de crédito (número da nota/cupom fiscal), componente, 
atividade, grupo conta da aplicação, uma vez que erros nesses registros podem causar 
distorções de saldos por rubrica, podendo causar a devolução do recurso. 

d) Carimbar as NF e/ou recibos, vinculando-as ao Projeto. 

 

• Modelo sugerido para o carimbo de vinculação: 
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e) Manter o arquivo de documentos por ordem de cheque (Relatório Geral de Gastos do 
SIGA.Net) em perfeita ordem e organização. 

f) Identificar pastas do arquivo de documentos contábeis do projeto com: nome do financiador, 
nome do projeto (Sementes do Semiárido), nº da conta corrente, período arquivado. 

g) Identificar pastas de processos de compras realizados pela UG com: nome do financiador, 
nome do projeto (Sementes do Semiárido), nº dos processos arquivados em cada pasta em 
ordem sequencial. 

h) Elaborar planilha com a relação dos processos realizados, contendo as seguintes informações: 
nº do processo, objeto, vencedor, valor cotado, valor pago, data pgtº, nº cheque/ob. 

i) Anexar na documentação financeira cópia do mapa de cotação ou ordem de fornecimento que 
possuem processo de compras correspondente. 

j) Anexar nos processos de compras, após o pagamento, cópia do documento fiscal relativo a 
este. 

O Regulamento de Compras e de Contratação de Obras e Serviços da AP1MC, os modelos de 

documentos e formulários específicos para serem usados no Regulamento de Compras da AP1MC, 

bem como o modelo de RPA, estão disponíveis no servidor de web: www3.asabrasil.org.br/modelos. 

TCTF celebrado com a 

AP1MC nº. 

Recursos do  TP nº 

014/2014 MDS 

A UGE deve ter o programa BB OFFICE disponível para utilização para que possa salvar em 
arquivos eletrônicos seus extratos de conta corrente e aplicação financeira, além da utilização 
de outras opções que o sistema dispõe. 


