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ANEXO VI 
 

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA GESTÃO DOS RECURSOS, E 

RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ANÁLISE E 

APROVAÇÃO. 

 

A Prestação de Contas deverá ser apresentada no setor da LIF - Lei de 

Incentivo Fiscal da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, pelo responsável do 

Projeto ou pela Entidade até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, referente ao período 

de 30 (trinta) dias, conforme os meses indicados no Cronograma Financeiro do Projeto.  

Deverá ser entregue em duas vias de igual teor, sendo um original e 

uma cópia. No caso de devolução da Prestação de Contas original ao responsável pelo 

Projeto ou Entidade a cópia ficará retida no setor para arquivo. 

A planilha deverá ser digitada, impressa e assinada pelo responsável do 

Projeto, conforme modelo, os itens deverão estar agrupados por tipo de despesa (ex: 

alimentação, transporte, hospedagem, etc.), em ordem de data de emissão dos 

comprovantes fiscais, com subtotal para cada tipo de grupo de despesa e valor total da 

prestação de contas, sempre vinculado ao Projeto aprovado. 

Os documentos originais deverão ser apresentados individualmente, 

colados em folha branca e xerocados, a justificativa correspondente em formulário 

padrão, e lançados na planilha de acordo com sua apresentação. 

 

Comprovante Fiscal: (Cupom Fiscal, Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica) das despesas 

efetuadas, serão considerados somente para treinos e competição, mediante justificativa, 

contendo o nº do CPF do atleta no caso de Projeto Individual e CNPJ da Entidade no caso 

de Projeto de Equipe, deverão ter os itens bem discriminados, ou seja, não serão aceitos 

comprovantes com a descrição (diversos, despesas, ou outro termo genérico). 

 



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 
 

2 
 

 

1- Refeição (café da manhã, almoço e jantar) ficará 

limitada ao atleta, no caso de Projeto Individual e 

somente em competições; 

2- Refeição (café da manhã, almoço e jantar) no caso de 

Projeto de Equipe que possuem alojamento para os 

atletas, será aceito comprovante fiscal para compra de 

itens pertinentes a alimentação básica e diária ou 

comprovante fiscal de locais que forneçam refeição; 

3- Hospedagem quando incluir valor referente a despesas 

de alimentação deverá ser discriminado separadamente. 

Projeto Individual será considerado apenas para o atleta 

e Projeto de Equipe serão considerados apenas para 

membros da equipe e atletas ambos os casos em 

competição; 

4- Transporte aéreo para Projeto individual adquiridos 

via internet, deverá ser apresentado voucher com todos 

os dados do atleta, forma de pagamento (boleto 

autenticado ou fatura de cartão de crédito paga) e 

posteriormente os cartões de embarque e Projeto de 

equipe (modalidades coletivas), adquiridos via internet, 

deverá apresentar como forma de pagamento o boleto 

onde devem constar todos os dados da Entidade e 

posteriormente apresentado os cartões de embarque; 

5- Traslado; 

6- Passagem de ônibus; 

7- Utilização de ônibus, micro-ônibus e vans para 

viagens; 

8- Gastos com combustível com veículo próprio ou 

alugado; 

9- Material esportivo;  

10- Serviço de reparo ou manutenção em equipamento 

para prática esportiva;  
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11- Marketing (material de divulgação, fotografia e 

designer gráfico);  

12- Kit para primeiros socorros (Projeto de equipe);  

13- Água e gelo;  

14- Suplementos;  

15- Sonorização;  

16- Lavanderia;  

17- Academia;  

18- Medicamentos;  

19- Ambulância; 

20- Exames (apresentar também a solicitação médica) 

21- Serviço de intermediação de congêneres (Lei 

Complementar 272/2003 Anexo I lista de serviços 

item 10) 

 

 

Recibo: devem constar todos os dados do emissor, dados do responsável pelo Projeto 

e/ou Entidade e somente serão aceitos quando fornecido por: 

1- Profissionais da Saúde; 

2- Locações de imóveis (valor mensal da locação, IPTU, taxa 

condominial) destinadas a alojamento de equipes (apresentar cópia 

do contrato de locação do imóvel, somente na primeira Prestação de 

Contas); 

3- Taxas e inscrições de eventos; 

4- Arbitragem; 

 

Locação de veículo deverá apresentar o contrato de locação e 

comprovante de devolução do veículo. 

 Comprovante de pedágio e gastos com estacionamento. 

As despesas com água, energia elétrica e gás serão aceitas a respectiva 

conta e comprovante de pagamento. 
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A despesa que envolva recursos com manutenção predial, deverá ser 

analisada e aprovada pelo Conselho Diretor do FADENP. 

É autorizada as despesas com tarifa bancária da conta exclusiva do 

Projeto LIF.  

 

Não será recebido pelo setor LIF a prestação de contas que não 

apresentar os documentos acima citados 

 

 

 Não serão aceitos: 

 

1- Comprovante fiscal com qualquer tipo de rasura, incompletos, 

com emendas ou alterações que lhe prejudiquem a clareza e a 

exatidão; 

2- Comprovantes fiscais estrangeiros sem a devida conversão para 

moeda nacional (REAL), conforme formulário padrão de 

justificativa, que deverá conter a fonte consultada para 

conversão, correspondente a mesma data do comprovante fiscal; 

3- Comprovante fiscal para qualquer natureza que não conste os 

dados da Entidade no caso de Projeto de Equipe e dados do 

atleta no caso de Projeto Individual; 

4- Despesas com itens, mesmo que alimentares considerados 

supérfluos para o desenvolvimento da modalidade (bebidas 

alcoólicas, guloseimas, bombons, chocolates, sorvetes, 

chicletes, balas, doces, salgados industrializados e similares); 

5- Com higiene pessoal; 

6- Com compra de material permanente, exceto aqueles que se 

caracterizem como imprescindível para a prática da modalidade 

e que estas despesas sejam previamente aprovadas pelo 

Conselho Diretor do FADENP; 

7- Com materiais não pertinentes a modalidade esportiva; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise e aprovação da Prestação de Contas apresentada o 

responsável será notificado, mediante relatório técnico emitido quanto ao valor 

efetivamente considerado, devendo ser assinado pelo responsável do Projeto e/ou 

Entidade para fins de arquivo. 

As alterações do cronograma financeiro do Projeto poderão ser 

solicitadas através de ofício junto ao Conselho Diretor do FADENP e deverá ser 

protocolado no setor LIF, até as datas limites previamente estabelecidos no calendário 

das reuniões ordinárias mensais, contendo: 

I- O relatório de prestação de contas que será fornecido pelo setor 

LIF;  

II- Justificativa fundamentada pelo Proponente da alteração; 

III- Novo cronograma alterado para ser avaliado.  

 

As despesas efetuadas que não constem no Cronograma Financeiro 

vigente do Projeto serão automaticamente desconsideradas para fins de Prestação de 

Contas desta LIF; 

Caso não tenha nenhuma despesa mensal, entregar um relatório com a 

devida justificativa, conforme formulário padrão do setor LIF. 

Não serão liberados novos recursos aos responsáveis pelos Projetos ou 

Entidades que não estiverem com a Prestação de Contas aprovada. 

 

 


