MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS
DO IPHAN

IMPORTANTE:
Recomendamos a leitura da Portaria Interministerial nº 127/2008, Decreto nº 6.170 de 25/06/2007, antes de
iniciar a execução do projeto e elaboração da prestação de contas do Convênio.
Este Manual de Prestação de Contas foi revisado em maio de 2009 e teve participação e colaboração especial
do Sr. Carlos Antonio Oliveira da Cruz .

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas de Convênios e o respectivo endereço:
MICHELLE ACERBI BICAS
Setor Bancário Norte, Bl. “H” 4º andar, Ed. Central Brasília
Brasília – DF - CEP 70.040-900
Telefone:0XX61-3414-6162
e-mail: michelle@iphan.gov.br
Internet: www.iphan.gov.br
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Introdução
O presente Manual tem por finalidade estabelecer e ordenar os
procedimentos a serem seguidos pelas Entidades Convenentes, ante as
responsabilidades assumidas quando da celebração dos instrumentos de
convênio.
O Roteiro para Elaboração da Prestação de Contas de Convênios e as
orientações para o preenchimento dos formulários, visam reduzir as
inconsistências apresentadas quando das análises financeira e técnica, e as
dificuldades dos convenentes na elaboração da Prestação de Contas.
A utilização do Manual vai exigir do usuário a consulta simultânea das
disposições legais citadas no referido Manual.
Espera-se, desse modo, estar oferecendo a todos um instrumento que seja
útil aos que lidam com a matéria, proporcionando condições adequadas ao pleno
desempenho do melhor emprego dos recursos públicos transferidos e
transparência no âmbito do Serviço Público Federal.
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIOS
IMPORTANTE:
É fundamental a leitura da Legislação que rege a celebração de Convênios e do
próprio Termo de Convênio firmado.
Lei nº 4.320/64; Lei de Diretrizes Orçamentária Anual vigente, Lei nº 8.666/93 (Lei de
Licitações); Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 (Pregão Eletrônico), Decreto nº
5.504/2005 (Pregão Eletrônico)
Decreto nº 6.170/2007 e alterações posteriores, Portaria Interministerial n º 127/2008 –
MPOG, MF e MCT – disponível no site www.comprasnet.gov.br - Legislação – Portarias.
Termo de Convênio e Plano de Trabalho firmado entre as partes;
Instrução Normativa MPS/SRP nº 03 de 14 de julho de 2005:
Todos os convênios firmados a partir de 01.09.08 estão subordinados ao
Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 127/2008 e serão
executados por meio do Portal dos Convênios - SICONV, Sistema do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim, toda instituição
pretendente a reivindicar recursos da união deverá se cadastrar junto a um
órgão público federal.
A Organização dos documentos (Relatórios, Extrato Bancário, Notas Fiscais, Recibos,
Materiais de Divulgação, etc.), é indispensável para a elaboração da Prestação de
Contas.
Todos os procedimentos relativos a execução do projeto deverão ser registrados no
SICONV (despesas, cotações de preços, notas fiscais, contratos, etc).
A prestação de contas deve ser elaborada a medida que forem ocorrendo as
despesas, para assim, quando do término da vigência do convênio, já estará
praticamente pronta.
1. CONTA BANCÁRIA
Deverá ser aberta em instituições controladas pela União (§ 1º do Art. 42 da Portaria
Interministerial nº 127/2008);
Deverá ser única e específica para o projeto, inclusive, recursos da Contrapartida financeira
(§ 1º Art. 20 da Portaria Interministerial nº 127/2008).
Deverá ser aberta em nome da instituição convenente.
Todo pagamento de despesa deverá ser feito exclusivamente mediante crédito em conta
bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços (Inciso: II § 2º Art. 50 da
Portaria Interministerial nº 127/2008);
É

permitido durante a vigência do convênio, pagamento a pessoa física que não possua
conta bancária, observado o limite de R$ 800,00(oitocentos reais), por pessoa. (§ 4º do Art.
50 da Portaria Interministerial nº 127/2008);
Mensalmente deverá ser solicitado Extrato ao banco, para compor a prestação de contas;
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Os

recursos, quando não tiver compromisso imediato a ser pago, igual ou superior a 30
dias deverá ser aplicado em poupança. Se inferior a 30 dias, em fundo de aplicação
financeira em curto prazo (incisos I e II do artigo 42 da Portaria Interministerial 127/2008).
Apurar mensalmente o rendimento da poupança ou aplicação em curto prazo.
2. DEVOLUÇÃO DE SALDO:
Havendo

saldo remanescente do projeto, solicitar as instruções para a correta
devolução, ao Setor de Prestação de Contas de Convênios do IPHAN. Deve ser
utilizada Guia de Recolhimento da União - GRU. Para obter o formulário, o
Convenente deverá acessar o site da STN (stn.fazenda.gov.br) e clicar em SIAFI
e em seguida, impressão da GRU- Simples. Para preenchimento da GRU são
necessários os seguintes dados, que em caso de dúvida poderão ser obtidos
junto à Coordenação de Prestação de contas.
Código

da Unidade Gestora Pagadora: 343026; Gestão - 40401; nº do
Convênio; Informar os códigos: 68888-6 - saldo de Convênio do Exercício e
98815-4, saldo de convênio de exercícios anteriores. A cópia do comprovante do
recolhimento deverá ser enviada juntamente com a prestação de contas.
3. CONTRAPARTIDA DA CONVENENTE:
É importante lembrar que, caso a contrapartida não seja necessária na
consecução do objeto pactuado, o valor deverá ser devolvido aos cofres do
Tesouro Nacional, nos termos estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da
Portaria Interministerial nº 127/2008 de 29/05/2008.
3.1.

CONTRAPARTIDA DA CONVENENTE
INTERMINISTERIAL Nº 127/2008

EM

RELAÇÃO

A

PORTARIA

Quando da prestação de contas, comprovar a aplicação da contrapartida
da Convenente, na forma e percentual previstos no Plano de Trabalho
aprovado.
O Recurso da Contrapartida da Convenente deverá ser depositado na
conta específica do projeto.
Observar o que determina o § 1º do Artigo 7º do Decreto nº 6.170 de
25.07.07.
Caso seja na forma de bens ou serviços, economicamente mensuráveis, a
comprovação será feita por meio de elementos que permitiram a aquisição dos
bens ou a remuneração pela prestação dos serviços. Deverá ser estabelecido no
ato da concessão do convênio e com anuência do Parecerista Técnico
consubstanciando a forma dos serviços a serem executados pela Convenente e
indicados os bens a serem utilizados demonstrando as horas de trabalho
executado e do operador, comparando com os custos de mercado, com
apresentação de propostas ou orçamentos de, no mínimo, 3 fornecedores.
Observar o que determina o § 2º do Artigo 7º do Decreto nº 6.170 de 25.07.07.
In verbis:
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Art. 7º A contrapartida do convenente poderá ser atendida por meio de
recursos financeiros, de bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis.
§ 1º Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta
bancária específica do convênio em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso, ou depositada nos cofres da
União, na hipótese de o convênio ser executado por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI.
A contrapartida deverá ser devolvida, caso não venha a ser utilizadas no
objeto pactuado, conforme parágrafo único do art. 57 da Portaria
interministerial nº 127/2008 de 29/05/2008, in verbis:
Art. 57. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado,
serão devolvidos ao órgão repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a
apresentação da prestação de contas.
Parágrafo único. A devolução prevista no caput será realizada observando-se a
proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na
celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.
4. PROCESSO LICITATÓRIO
O

Convenente que integrar a administração pública, de quaisquer esferas de governo,
obrigatoriamente, sujeitar-se-á às disposições da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e do
Decreto 5.504/05, na execução de despesas do convênio (recursos da União e
Contrapartida), especialmente naquilo que se refira à LICITAÇÃO e contrato.
Obs.: Quando da apresentação de projetos ao IPHAN, o convenente (Ente Público)
deverá fazer previsão orçamentária para custear despesas com a publicação do Edital
de Licitação e a da respectiva Homologação no plano de trabalho.
Sendo

o Convenente entidade privada sem fins lucrativos, não sujeita à Lei 8.666/93,
deverá, na execução das despesas com recursos do Convênio, adotar procedimentos
estabelecidos nos artigos 45 a 48 da Portaria Interministerial nº 127/2008.
5. CONTRATOS
O convenente deverá sempre, observar a legislação vigente quando houver a
contratação de profissionais ou empresas para prestação de serviços. Os contratos
deverão ser formais e registrados em cartório, em consonância com a Lei 8.666/93.
6. COMPROVANTES DE DESPESAS (Pessoa Jurídica)
Toda despesa deverá ser paga mediante apresentação de Documento Fiscal (Nota
Fiscal ou Fatura);
ORIENTAÇÕES PARA PAGAMENTOS
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Para toda e qualquer despesa tem que haver um documento fiscal relativo à
mesma. Para aceitação do fisco, este documento deverá conter os seguintes dados:
Data legível;
Todas as despesas

discriminadas;

As notas deverão ser emitidas em nome do: CONVENENTE ou
EXECUTOR DO CONVÊNIO
NOTAS FISCAIS
Toda nota fiscal tem que vir com:
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal
Endereço
Só é nota fiscal, aquela onde se lê:
NOTA FISCAL DE VENDA, ou
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
No corpo da nota tem que vir escrito Nota Fiscal, conter número de série e deve
também vir discriminadas todas as mercadorias ou serviços.
TEM VALOR FISCAL:

7

O documento fiscal deverá ser emitido em nome da entidade convenente
As notas fiscais não podem ser rasuradas, nem o CONVENENTE poderá escrever
observação no corpo da nota.
No documento fiscal deverá constar o número do Convênio ou o Nome do
projeto aprovado pelo IPHAN;
A

data do documento fiscal não poderá ser anterior ou posterior ao período de
vigência do Convênio;
Especificar também, o material adquirido ou serviço prestado;
Guardar

os originais por 10 anos, conforme determina o Parágrafo 3º do Art. 3º
da Portaria Interministerial nº 127/2008-MP-MF-MCT;
Verificar sempre a validade das Notas Fiscais.
A Nota Fiscal de Venda deve ser emitida por tipo de despesa, ou seja, Material
de consumo ou Material Permanente.

NÃO TEM VALOR FISCAL

CUPOM FISCAL
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O cupom fiscal só tem valor fiscal, quando a mercadoria vem discriminada, contendo
CNPJ, Insc. Estadual e endereço do estabelecimento. Solicitar que o cupom fiscal saia em
nome do convenente do convênio; se não for possível, pedir uma Nota Fiscal.
O Cupom Fiscal deve conter:








CNPJ
ENDEREÇO DO ESTABELECMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL E OU
MUNICIPAL
DATA
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA DO VENDEDOR

Não tem valor fiscal cupons onde só apareçam os números, ou que são parcialmente
discriminados.
TEM VALOR FISCAL

NÃO TEM VALOR FISCAL

RECIBO DE TÁXI
Recibos de táxi devidamente preenchidos têm valor fiscal.
Utilizar recibo de táxi preenchendo data, descrição do percurso, número da placa do
veículo e assinatura do motorista e nominais.
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RECIBO DE TÁXI

VALOR

R$
_____________________
Recebi de _________________________________________________________
a importância de_____________________________________________________
__________________________________________________________________
proveniente de prestação de serviço de transporte.
ITINERÁRIO
___________________________________________________________________
PLACA DO TÁXI
_____________________________
CPF/RG DO MOTORISTA
_______________________

LOCAL E DATA
_______, ____ de __________de 2009.
________________________________
ASSINATURA

Todas as despesas dos convênios não poderão ser diferente do Plano de
Trabalho aprovado, Anexo I fls 2/3;
Despesas Bancárias não serão aceitas, a menos que o Convenente efetue o
depósito na conta do projeto no valor correspondente ao total das despesas
Bancárias;
É vedado o pagamento para os dirigentes da Entidade.
ATENÇÃO!
Não é permitido efetuar despesas com bebida alcoólica, cigarros e similares com
recursos do convênio, mesmo que para posterior ressarcimento.
Caso estes gastos sejam lançados como despesa do convênio, será glosada e a
Convenente será obrigada a devolver o valor ao IPHAN, com as devidas atualizações.
A pessoa que quiser consumir bebida alcoólica deverá pedir a nota fiscal separadamente
e pagar com seu próprio dinheiro.
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7 – PAGAMENTO DE DESPESAS (Pessoa Física)

A

data do recibo não poderá ser anterior ou posterior à data de assinatura do
Convênio, ou melhor, a partir da data da publicação do Convênio;
Emitir o Recibo de Pagamento de Autônomo RPA;
Especificar claramente os serviços prestados, período e localização dos serviços
realizados;
 Informar: Nome completo, Documento de Identificação (CPF e C.I) e Endereço do
prestador;
Guia de Recolhimento de Pagamento ao INSS (GPS);
Documento Arrecadação Receita Federal DARF (IRPF);
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A Convenente

deverá apresentar recolhimento do INSS e demonstrar na Guia (GPS) o
recolhimento referente a retenção dos serviços prestados, eventualmente pela Pessoa
Física ;
Não serão aceitos como despesas do Convênio o recolhimento ao INSS Patronal, ou
seja, a Contribuição ao INSS da Empresa/Convenente. Só serão aceitas despesas do
INSS relativo aos serviços prestados pela pessoa física aos convênios.
Imposto

Sobre Serviços ISS (Municipal).

Todas as despesas dos convênios devem ser coerentes com as Metas e Etapas
previstas no Plano de Trabalho, Anexo I fls 2/3.
É vedado pagamento antecipado de despesas. Art. 38 do Decreto 93.872/86
combinado com o Art. 62 da Lei 4.320/64.
8 – PAGAMENTOS DE DIÁRIAS
No Recibo de pagamento de diária deve constar:


Valor unitário e total.



Tipo do serviço a ser realizado.



Local do afastamento.



Período do afastamento.



Nome completo do beneficiário, endereço e CPF.



Não se paga número redondo de diária. Exemplo 1,5, 3,5 etc

Observar valor a ser pago, deve ser compatível com nível profissional do beneficiário,
tomando por base a tabela utilizada pelo Governo Federal.

MODELO DE RECIBO DE DIÁRIAS
RECIBO DE DIÁRIAS
FAVORECIDO:
Nome:
CPF:
Identidade:
Endereço:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
CONVÊNIO Nº/TÍTULO:
LOCAL DO DESLOCAMENTO:
PERÍODO DO DESLOCAMENTO:
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VALOR
Unitário R$:
Quantidade de diárias:
Total: R$
LOCAL/DATA:
ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO:
9 – FORMULÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Preencher conforme orientações contidas nos formulários;
A execução deve estar coerente com o orçamento aprovado;
10 – RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO
Descrever todas as ações para a execução da avença proposta;
Mencionar as dificuldades e as soluções adotadas;
Objetivos estabelecidos e alcançados;
Todas as alterações ou modificações implementadas, tirando de um item do plano de
trabalho, passando para outro item do plano poderão ser justificadas; Não pode incluir
novos itens sem antes solicitar autorização ao IPHAN;
Mencionar a repercussão na comunidade e público atingido; abrangência cultural;
Informar como foi aplicada a contrapartida da Convenente;
Divulgação do projeto nos meios de comunicação e como foi efetivado o crédito ao
IPHAN nas peças promocionais; e
Citar o recurso recebido, a contrapartida e informar se o objeto foi totalmente,
parcialmente ou não cumprido.
11 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Cartaz;
Folder;
Convite;
Estandarte, Banner (foto);
Matéria publicada (clipping) ou exibida (fita);
Em todo este material deverá constar o crédito ao IPHAN, mediante a logomarca de
cada Programa, de acordo com o padrão estabelecido no próprio Convênio.
12 – PRODUTO RESULTANTE DO PROJETO
Livro
Revista
Publicação
CD
CD ROM
Fita de Vídeo (VHS, BETACAN)
Filmes em DVD
Filmes em película em 35 mm
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Outros
Acompanha a prestação de contas, pelo menos um exemplar de cada produto.

Formulários para Prestação de
Contas de Convênio
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Atualizado em 10.12.2009

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO
ANEXO I
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008
UNIDADE CONVENENTE:

CONVÊNIO Nº:

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

-

Descrever todas as ações para a execução da avença proposta;

-

As dificuldades e as soluções adotadas;

-

Objeto e Objetivos propostos e alcançados;

-

Todas as alterações ou modificações implementadas e as devidas justificativas;

-

Repercussão junto a comunidade e público atingido, abrangência cultural;

-

Informar como foi aplicada a contrapartida da Convenente;

-

Divulgação do projeto nos meios de comunicação e como foi efetivado o
crédito ao IPHAN nas peças promocionais e;

-

Citar o recurso recebido, a contrapartida, resultado de aplicação financeira e outros,
informar se o objeto foi totalmente, parcialmente ou não cumprido;

-

A entidade mesmo que privada deverá adotar procedimentos licitatórios com vistas
ao atendimento à exigência do artigo 27 da Instrução Normativa – IN/STN nº 1 de
15/01/1997.
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO
OBJETO
ANEXO I
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008
UNIDADE CONVENENTE:

CONVÊNIO Nº:

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Local e data:

UNIDADE CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO
ANEXO II
ART. 58 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL
127/2008

UNIDADE CONVENENTE:

CONVÊNIO Nº:

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

NESTA DECLARAÇÃO O CONVENENTE DEVERÁ
INFORMAR QUE OS OBJETIVOS PROPOSTOS NO
TERMO DE CONVÊNIO FORAM REALIZADOS,
JUNTANDO
MATERIAIS
DE
DIVULGAÇÃO,
FOTOGRAFIAS E PRODUTO FINAL (LIVRO, REVISTA,
CD, DVD, ETC.)
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DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS
OBJETIVOS
ANEXO II
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

UNIDADE CONVENENTE:

CONVÊNIO Nº:

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

Local e data:

UNIDADE CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO
ANEXO III
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

RELAÇÃO DE BENS

1- RELAÇÃO DE BENS (adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos do Convênio).

2- UNIDADE CONVENENTE: indicar o nome completo da Instituição Convenente.

3- CONVÊNIO Nº: indicar o nº do documento que originou a aquisição, produção ou construção do bem.
4- DOC.Nº: Indicar o número do documento que originou a aquisição, produção ou construção do bem.
5- DATA: Indicar a data de emissão do documento
6- ESPECIFICAÇÃO: indicar a espécie do bem.
7- QUANTIDADE-QTDE: registrar a quantidade adquirida do item especificado.
8- VALOR UNITÁRIO: registrar em real o valor unitário de cada item.
9- TOTAL: registrar em real o produto da multiplicação do valor unitário do item pela sua quantidade.

10-TOTAL GERAL: registrar o somatório das parcelas constantes da coluna “total”.

11- UNIDADE CONVENENTE: constar o nome, o cargo e assinatura do dirigente máximo da instituição
convenente.

12- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: constar o nome, o cargo e assinatura do responsável pela execução do
projeto.
Obs. Nesta Relação deve constar apenas Bens de Capital (material permanente e obras).
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TOTAL

VALOR UNITÁRIO R$

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86

QTDE.

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

ESPECIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

DATA

CONVÊNIO Nº

Local e data:
UNIDADE CONVENENTE

Doc. Nº

Nome do Projeto:

Unidade Convenente:

RELAÇÃO DE BENS
ANEXO III
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

TOTAL R$
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
DO ANEXO IV
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008
RELAÇÃO DE TREINADOS OU CAPACITADOS

1 - NOME DO CURSO, SEMINÁRIO OU OFICINA: informar o nome do curso,
seminário, oficina ou outro tipo de evento.
2 - ITEM – a numeração deve ser seqüencial (1, 2, 3, 4...)
3 - NOME – informar o nome da pessoa que foi treinada ou capacitada.
4 - CARGA HORÁRIA – informar o número de horas do treinamento ou capacitação de cada
pessoa.
5 – UNIDADE CONVENENTE – constar o nome, o cargo e a assinatura do dirigente
máximo da instituição convenente.
6 - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: constar o nome, o cargo e a assinatura do
responsável pela execução do projeto.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

NOME

CARGA HORÁRIA

CONVÊNIO Nº

Local e data:
UNIDADE CONVENENTE

ITEM

NOME DO CURSO, SEMINÁRIO OU OFICINA:

Nome do Projeto:

Unidade Convenente:

RELAÇÃO DE TREINADOS OU CAPACITADOS
ANEXO IV
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

24

INSTRUÇÕES PARA
PREENCHIMENTO DO ANEXO V
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
1

ITEM – a numeração deve ser seqüencial (1, 2, 3, 4...)

2

PRESTADOR DOS SERVIÇOS – informar o nome da pessoa ou empresa que
realizou os serviços.

3

CNPJ OU CPF – informar o número do CNPJ ou CPF do prestador de serviços.

4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: informar os serviços realizados.

5

PERÍODO – informar a data ou período de execução dos serviços.

6

VALOR – informar o valor pago pelos serviços.

7 – TOTAL – informar o total pago.
8- UNIDADE CONVENENTE – constar o nome, o cargo e a assinatura do dirigente
máximo da instituição convenente.
9- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: constar o nome, o cargo e a assinatura do
responsável pela execução do projeto.

Período

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86

Descrição dos Serviços

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

CNPJ/CPF

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Prestador dos Serviços

UNIDADE CONVENENTE

Local e data:

Item

Nome do Projeto:

Unidade Convenente:

Valor (R$)

Número do
Convênio

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
ANEXO V
Art. 58 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 127/2008.

27

INSTRUÇÕES PARA
PREENCHIMENTO DO
ANEXO VI
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO

QUANDO HOUVER SALDO REMANESCENTE NA
CONTA ESPECÍFICA DO PROJETO, O CONVENENTE
DEVERÁ EFETUAR O RECOLHIMENTO À CONTA DO
IPHAN E ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO JUNTO COM A PRESTAÇÃO DE
CONTAS.

INSTRUÇÕES PARA
PREENCHIMENTO DO
ANEXO VII
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

TERMO DE COMPROMISSO

Neste termo, o dirigente da instituição deverá declarar
que os documentos relacionados com o convênio estão
arquivados em perfeita ordem, onde permanecerão na
instituição convenente pelo prazo de 10 (dez) anos, e à
disposição do órgão concedente, dos órgãos de controle
externo e interno.
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TERMO DE COMPROMISSO
ANEXO VII
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

TERMO DE COMPROMISSO

Local e data:

30

UNIDADE CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO
DO ANEXO VIII
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA

- será usado somente nos casos de construção, ampliação, reforma ou restauração
de imóveis.
- deverá ser assinado por servidor ou comissão, designada pela autoridade
competente, e pelo contratado, após decurso do prazo de observação ou vistoria que
comprove a execução do objeto, de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas
entre contratante e contratada.

31

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA
OBRA/SERVIÇO
ANEXO VIII
Art. 58 da Portaria Interministerial 127/2008

UNIDADE CONVENENTE:

CONVÊNIO Nº:

Tendo em vista o que determina a legislação específica, declaro aceitar, em caráter
Definitivo, a (o) obra (serviço) executada (o), referente a (o) ..............................................
Discriminar a obra ou serviço

................................................................................estando tudo dentro das especificações
exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho, previamente aprovado.

Local e data .....................................................................................................................................
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COMISSÃO DE OBRA

PELA FIRMA EMPREITEIRA

............................................................

.......................................................

Nome
RG (Carteira de Identidade)
CPF

Nome
RG (Carteira de Identidade)
CPF

............................................................
Nome
RG (Carteira de Identidade)
CPF

______________________________________

...........................................................
Nome
RG (Carteira de Identidade)
CPF

.......................................................
Nome
RG (Carteira de Identidade)
CPF

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

UNIDADE CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

NOME, CARGO E ASSINATURA DO DIRIGENTE
Art. 40 Decreto 93.872/86

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL
Art. 40 Decreto 93.872/86
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