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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGOV/DCI N° 001/2022 
 
Estabelece os procedimentos relativos à apresentação da Prestação 
de Contas pelas entidades, bem como pelas Unidades Escolares 
Municipais ao Departamento de Controle Interno. 
 
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, no uso 
das atribuições que confere o art. 74, inciso II da constituição Federal 
de 1988, a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime 
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil e, a Lei Municipal 3.678/2003, que institui à 
descentralização financeira do Município de Rio do Sul: 
 
 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º – Determinar o procedimento de apresentação de prestação de contas dos recursos repassados a 
título de Termos de Colaboração/Fomento/Convênio ou, sob qualquer outra denominação, bem como da 
Descentralização Financeira, disciplinado pela Lei Municipal 3.678/2003.  
 
§ 1° O procedimento de remessa da Prestação de Contas ao Departamento de Controle Interno, deverá ser 
realizado de forma digital, em um único arquivo, em formato PDF. 
 
§ 2° Antes do envio ao Departamento de Controle Interno, as entidades deverão encaminhar as prestações 
de contas para a Secretaria/Conselho/Órgão Concedente. 
 
§ 3º Posteriormente, as Secretarias/Conselho/Órgão Concedente deverão enviar, no prazo de 60 (sessenta 
dias), ao Departamento de Controle Interno, a contar da data do repasse, cuja documentação deve trazer o 
Parecer de Monitoramento e Avaliação, relativo a cada processo. 
 
§4º O envio deverá ser realizado para o correio eletrônico, prestacaodecontas@riodosul.sc.gov.br, trazendo 
como assunto do correio eletrônico os seguintes itens. 
 
I - o número do Termo de Colaboração; 
II – nome da entidade; 
II - mês correspondente da prestação de contas ( TC **/2022 – SETEMBRO). 
 
§ 5° As Secretarias/Conselho/Órgão concedente, ao final da parceria, deverá emitir o Parecer Técnico do 

Concedente, o qual igualmente deve compor a prestação de contas. 

§ 6º A prestação de contas deverá ser realizada mensalmente, havendo movimentação financeira ou não. 
 
§ 7º Os documentos que compõem a prestação de contas, deverão ser autuados (numerados) na parte frontal, 
no canto inferior direito, pela própria entidade recebedora do recurso. 
 
 
 
 



 

 

 
 
§ 8º A Prestação de contas deverá ser disposta na seguinte ordem: 
 

• Balancete (anexo TC-28); 

• Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

• Declaração de uso do recurso em conformidade com a lei; 

• Parecer do Conselho Fiscal (se houver); 

• Ata da reunião da aprovação da prestação de contas; 

• Extratos bancários (conta-corrente, aplicação, fundo investimento); 

• Nota fiscal com carimbo de certifico 

• Boleto; 

• Comprovante de pagamento; 

• 03 (três orçamentos); 

• Devolução de recursos decorrentes do pagamento de juros/multa/taxas/tarifas, se houver; 

• Parecer técnico concedente/Parecer comissão de monitoramento. 
 
 
   
Art. 2 – Caso seja solicitado a correção/apresentação de documentos complementares, estes deverão ser 

apensados e numerados ao final da prestação, os quais seguirão a numeração já existente. 

Art.3° - Após a correção, a documentação deverá ser remetida ao Departamento de Controle Interno, em um 
único arquivo, contemplando a prestação de contas integral, que será disponibilizada no sítio eletrônico do 
município. 
 
Art. 4° - Caso a documentação não estiver conforme descrita na presente Instrução Normativa, a prestação 
de contas será remetida novamente à entidade, a fim de sanar os apontamentos realizados por este 
Departamento. 
 
Art. 5º – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data da sua publicação. 
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

 
 
 
 

Ronaldo da Rocha 

Diretor do Departamento de Controle Interno 
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