
SIM NÃO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CHECK LIST PARA PRÉ-ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto: 

PRT nº. 

Entidade:

Todos os comprovantes de despesas estão atestados por empregado da Confederação, que não o 
ORDENADOR DE DESPESA e em data compatível com a data de emissão do documento ou a 
data de pagamento da despesa? 

Valor: 

Item: 

Data de credito / COB: 

Data de aprovação/COB: 

Todos os comprovantes de despesas estão emitidos em nome da Entidade?

O Ofício encaminhando a prestação de contas contém as seguintes informações: Data; Número de 
controle da prestação de contas (Ex.: AA 001/19); Título do projeto e Valor recebido?

O Demonstrativo de Conciliação do Projeto e o extrato bancário da c/c específica da CEF referente 
ao período de execução do citado projeto contém todos os lançamentos desde o crédito do 
adiantamento até a última movimentação financeira do projeto?

Período de execução:

As notas fiscais emitidas estão acompanhadas da consulta à receita, quanto a validade do CNPJ?

A nota fiscal de fornecimento de material está acompanhada da respectiva DANFE, juntamente com 
a autenticidade do documento?

Foi enviado a declaração, assinada pelo Presidente da Entidade, informando não haver qualquer 
favorecido no projeto que possua parentesco até o 3º grau com a direção da Confederação?

Foi enviado a declaração, assinada pelo Presidente da Entidade, informando não haver qualquer 
favorecido no projeto que seja servidor público da ativa?

Foi enviado a declaração, assinada pelo Presidente da Entidade informando não haver sobreposição 
de valores com qualquer outro projeto executado pela Confederação?

As informações das despesas apresentadas no formulário 4 estão correspondendo aos documentos 
disponibilizados quanto ao valor, favorecido,  nº do documento, tipo, data de emissão e de 
pagamento?

Os pagamentos estão com cópia de cheque e recibados ou com o depósito bancário ou crédito em 
nome do favorecido?

Verificar se foi anexado o comprovante de recomposição da conta exclusiva da entidade e o 
comprovante da correção financeira (débito e crédito), juntamente com o demonstrativo de cálculo 
e índices utilizados. (caso haja) 

Havendo devolução de saldo integral do projeto, foi enviado justificativa da não utilização dos 
recursos?

Em caso de devolução de saldo não utilizado, foi enviado o caixa programado de acordo com o 
valor apresentado no extrato bancário, no demonstrativo de conciliação do projeto e compatível 
com o valor e data lançado no Formulário 4? Caso a devolução não tenha sido realizada por meio 
do caixa programado, foi enviado justificativa para o fato juntamente com o comprovante de 
depósito na conta do COB?
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Na apresentação de pagamento de JETON, no item de lei 1.2, natureza JETON, foi apresentado 
recibo de pagamento ao beneficiário informando a qualificação da reunião do órgão colegiado a 
que se refere, com data de sua realização, devidamente assinado, datado e comprovante de depósito 
em favor do beneficiário. 

Para todo pagamento de JETON deverá constar em anexo ato de nomeação do membro do 
colegiado (poderão ser enviadas ata da reunião de posse ou portaria ou termo de posse de cada 
membro), a ATA da reunião, devidamente assinada e lista de presença dos participantes da reunião 
do órgão colegiado constando as assinaturas.

As despesas de pagamentos de empregados ou prestadores de serviço apresentam a comprovação 
do pagamento dos encargos sociais (INSS, FGTS, PIS, IRRF)?

Verificar juntamente com as despesas com empregados ou prestadores de serviços, se foi 
apresentada a planilha de encargos sociais (INSS, FGTS, PIS, IRRF), indicando a composição de 
cada encargo? Se o valor foi contabilizado de forma rateada entre vários projetos do mesmo mês, 
foi apresentado o mapa demonstrativo da contabilização dos impostos, indicando nº de Projeto, 
valor e Imposto, apropriado em cada projeto, para conferencia?

Nas despesas referente a passagens aéreas foram apresentados os seguintes documentos abaixo?
-Fatura detalhada da agência emitida contra a Confederação, 
-Nota Fiscal da agência referente a taxa DU, 
-E-tickets, 
-Cópias dos bilhetes de embarque ou declaração da Cia aérea atestando a utilização do trecho 
voado, trecho este, constante do bilhete aéreo?
-Três propostas para cada trecho solicitado, comprovado com os prints de tela das companhias 
aéreas consultadas, 

Despesas de Contingências: foram encaminhadas planilhas demonstrativas de alimentação, pedágio, 
abastecimento e/ou taxi (caso haja)?

Todos os documentos apresentados, que estejam em língua estrangeira, estão acompanhado da sua 
devida tradução (não necessariamente juramentada) para o português brasileiro?

Os comprovantes de despesas referente a aluguel de carro estão acompanhados da fatura da agência 
de viagem (discriminando unitariamente os beneficiários, modelo do veículo, diárias e valores);

Os pagamentos foram efetuados depois da emissão do documento comprobatório? Caso negativo, 
foi apresentado justificativa para o fato?

Os comprovantes de despesas referentes a hospedagem, quando da contratação por intermédio da 
agência de viagem, estão acompanhados dos seguintes documentos abaixo? 
-Faturas descritivas das despesas (data de entrada, data de saída, tipo de quarto, nome do hóspede);
-Nota Fiscal da agência referente a taxa DU;
-Cópia da nota fiscal do hotel em nome da agência de viagem;
-Rooming List do hotel, com o nome do hóspede, data de entrada e saída, valor unitário da diária e 
consumo detalhados

Despesas de Contingências: foi enviado o recibo e o comprovante de depósito em nome do gestor 
financeiro da entidade ?

Os comprovantes de despesas referente a seguros de viagem estão acompanhados dos seguintes 
documentos abaixo? 
-Fatura da agência de viagem (discriminando unitariamente os beneficiários, período do seguro e 
valores);
-Voucher de seguro viagem individual informando beneficiário, valor e período do seguro

Foi enviado comprovação por passagem utilizada de ida e de vinda ou por hospedagem, que 
confirme o período de concessão de pagamento das diárias?
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Inconsistências

Descrição:

Para os projetos do item 5.7 Tributos e Dívidas em Geral, verificar se os pagamentos serviram 
apenas para as despesas com o cumprimento da Transação Tributária celebrada com fundamento na 
Lei 13.988/2020 em projetos propostos ao COB. Verificar se o Termo de Transação Tributária foi 
anexado.
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