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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana

Instrução Normativa REITORIA nº  01/2022

 

Orienta as unidades da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
quanto à elaboração e apresentação da prestação de contas dos recursos

financeiros recebidos através da celebração de Termo de Outorga com a UEFS.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas
atribuições e com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a
capacitação científica e tecnológica e a inovação na UEFS e, especialmente, orientar a
elaboração e apresentação da prestação de contas dos recursos financeiros recebidos através
da celebração de Termo de Outorga com a Universidade, resolve:

CAPÍTULO I
 

Da Prestação de Contas, Concepção e Finalidade
Art. 1º A utilização dos recursos concedidos deve atender as normas e os princípios
fundamentais da administração pública, com destaque para o art. 70, parágrafo único da
Constituição Federal, art. 89, parágrafo único da Constituição do Estado da Bahia e dos
Decretos Estaduais n°. 21.331/2005 e 21.013/2005.
§ 1º Com efeito, o emprego de recursos sofrerá exame no que se refere ao bom e regular uso, à
legalidade, legitimidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, eficácia e
economicidade.
§ 2º Será levado em consideração, ainda, a busca pela celeridade, descentralização e
economicidade dos processos de contratação de bens e serviços para a pós-graduação e
pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.
§ 3º Considera-se:
a) Outorgado: servidor público integrante do quadro efetivo da Universidade do Estadual de
Feira de Santana (UEFS) que celebra o Termo de Outorga com a instituição universitária;
b) Outorgante: aquele que em um contrato financia a execução do Termo de Outorga;
c) Termo de Outorga: instrumento que regula a concessão de apoio financeiro a programas e
projetos mediante disponibilização de recursos à pessoa física;
d) Prestação de Contas: ato de apresentar ao Outorgante os relatórios de execução física e
movimentação financeira, sob a responsabilidade do Outorgado;
e) Inscrição em alcance: acontece quando a prestação de contas do Outorgado não é
apresentada dentro do prazo exigido ou não atenda aos requisitos previstos nas normas; e,
f) Plano de Aplicação de Recursos (PAR): documento que evidencia o detalhamento das etapas
do programa ou projeto financiado pelo Termo de Outorga (TO);
g) Comissão Técnica de Contas (CTC): Comissão de Prestação de Contas Físico-financeiro.
Art. 2º Os recursos somente serão aplicados no objeto do Termo de Outorga celebrado.
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Art. 3º Compete ao Outorgado a elaboração do processo para apresentação da Prestação de
Contas Físico-Financeira até 30 (trinta) dias corridos após a data de conclusão da execução do
projeto ou do término da vigência do Termo de Outorga (o que ocorrer primeiro).
§ 1º O processo contendo a Prestação de Contas Físico-Financeira será encaminhado à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG, responsável pelo financiamento da Outorga,
via Direção da Unidade Universitária de lotação do Outorgado.
§ 2º O processo mencionado no caput deste artigo é composto pela documentação
comprobatória da execução física e financeira.

CAPÍTULO II
 

Da Composição da Prestação de Contas
Art. 4º O processo de prestação de contas deverá ser encaminhado em sua forma
digital/eletrônica, sequencialmente, aos seguintes setores:
I - à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG, que enviará a demanda à Comissão
Técnica de Contas (CTC) da prestação de contas físico-financeiro do AUXPPG, a qual fará
apreciação, em primeiro nível, dos documentos e relatórios de prestação de contas produzidos
pelos outorgados, tendo ainda como atribuição:
a)            aperfeiçoar junto às partes interessadas os instrumentos operacionais para prestação
de contas físico-financeira;
b)            deferir ou indeferir os documentos e o relatórios de prestação de contas apresentados
pelos outorgados, conforme os modelos estabelecidos.
 
II – após a análise da Comissão Técnica de Contas (CTC), o processo será encaminhado como
determinado a seguir:
a)            em caso de deferimento no quanto disposto no inciso I, o processo de prestação de
contas deverá ser encaminhado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAD, em
especial a sua Gerência de Finanças e Contabilidade – GEFIN, a qual realizará a análise e
emitirá parecer referente à execução financeira, com o subsídio do Plano de Aplicação de
Recursos (PAR);
b)            em caso de indicação de diligência, o processo será encaminhado à PPPG que o
enviará ao Outorgado para adoção dos procedimentos de regularização.
III - a PROAD/GEFIN registrará a prestação de contas no Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças (FIPLAN), considerando o que segue:
a)            em caso de indicação de diligência, o processo será encaminhado pela
PROAD/GEFIN ao Outorgado para adoção dos procedimentos de regularização;
b)            na situação da diligência não ser solucionada, o Outorgado será inscrito em alcance,
ou seja, será registrado como devedor no FIPLAN até que seja totalmente apurada a falta
cometida pelo servidor, em consonância com o art. 1º, §3º, alínea e.
IV - após o registro da prestação de contas no FIPLAN o processo deverá ser enviado à
Gerência de Apoio à Contratos e Convênios – PROAD/GACC para encerramento do Termo de
Outorga no sistema.
Art. 5º Requisitos para a prestação de contas final:
I - relatórios físicos e financeiros, conforme referenciado no Regulamento do Programa ou
Projeto que deu origem ao Termo de Outorga; e,
II - a prestação de contas deverá ser entregue à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação –
PPPG, via tramitação de processo no SEI, obedecendo aos prazos máximos estipulados no
Regulamento do Programa ou Projeto que deu origem ao Termo de Outorga.
Art. 6º Composição do processo de prestação de contas:
I - Aspectos financeiros:
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a) memorando de encaminhamento de prestação de contas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação – PPPG, via colegiado do programa de pós-graduação ou direção do departamento,
a depender do projeto e do termo de outorga em questão;
b) cópia do termo de outorga, dos termos aditivos (se for o caso) e respectivo projeto
homologado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG;
c) relatório físico-financeiro composto por planilhas de prestação de contas, em conformidade
com os artigos 31-37 da Instrução Normativa REITORIA nº 005/2019 e modelos nos Anexos I e
II;
d) apresentação do extrato bancário da conta corrente com saldo zerado, em formato PDF;
e) extrato bancário da conta corrente e da aplicação financeira, em formato PDF, para que a
conciliação bancária seja feita com acompanhamento de toda a cronologia dos gastos;
f) documentação para comprovação dos gastos, em originais;
g) comprovação do atendimento aos princípios de economicidade e eficiência, mediante a
apresentação de no mínimo de 03 (três) cotações de preços dos bens e serviços adquiridos,
demonstrando e justificando, expressamente, a opção utilizada, para casos em que não seja
selecionado o fornecedor que apresente menor valor; e,
h) comprovante de recolhimento do saldo de recursos utilizando o Documento de Arrecadação
Estadual (DAE), caso haja saldo residual de recurso, inclusive rendimentos da aplicação
financeira.
II- Aspectos técnicos:
a) relatório físico, conforme modelo constante do Anexo II, oriundo da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação – PPPG.
Art. 7º A comprovação do gasto do recurso mencionada na alínea “e” do inciso I do art. 6º dar-
se-á por meio da documentação a seguir detalhada:
I - para pagamentos de pessoas jurídicas: notas ou cupons fiscais de compras ou prestações de
serviços, devidamente atestados ou certificados pela PPPG, com identificação do responsável,
mediante a aposição de carimbo na frente do documento fiscal, identificando o Termo de
Outorga e carimbo declarando a realização do serviço;
II - em relação aos pagamentos de mercadorias, em que seja exigida a emissão de  notas
fiscais nos modelos vigentes, deverá constar em seu histórico informações sobre o(s) objeto(s)
adquirido(s), mediante a aposição de carimbo na frente do documento fiscal, identificando o
Termo de Outorga e carimbo declarando a entrega do bem;
III - para pagamentos à pessoa física, nota fiscal avulsa na prefeitura municipal, devidamente
atestado pelo(a) Outorgado(a), mediante a aposição de carimbo na frente do documento fiscal,
identificando o Termo de Outorga e carimbo declarando a realização do serviço;
IV - guias de recolhimento relativas às retenções do Imposto de Renda na Fonte (IR), do
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e do Imposto Sobre Serviços (ISS), referentes
aos pagamentos à Pessoa Física, devendo ser emitidas.
Art. 8º Os documentos fiscais de comprovação dos gastos serão emitidos de acordo com as
seguintes exigências:
I - deverão ser organizadas por ordem cronológica de aquisição/contratação e de acordo com a
natureza da despesa (corrente), conforme apresentado no PAR;
II - deverão constar, obrigatoriamente, a discriminação completa da despesa, a quantidade e os
valores;
III - não serão aceitas notas fiscais e/ou recibos que apresentem alterações, emendas ou
rasuras que prejudiquem a clareza, sem a devida carta de correção emitida pelo fornecedor.
Art. 9º Possíveis motivos de rejeição:
I - Não utilização de conta bancária específica para o Termo de Outorga;
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II - Pagamento de despesas fora do prazo de vigência do instrumento legal;
III - Pagamento de despesas não previstas no PAR;
IV - Não aplicação do recurso enquanto não utilizado, devendo ser realizado em contas de
poupança ou outras com rendimento, desde que tenham isenções de taxas e impostos;
V - Pagamento de despesas sem o respectivo documento fiscal, excetuando os casos em que
os prestadores de serviços e/ou produtos não forem obrigados a emitirem notas fiscais, sendo
permitida nesta situação a emissão de recibos simples;
VI - Documentos fiscais com prazo de emissão vencido ou sem destaque dos impostos devidos;
VII - Rasuras nos documentos comprobatórios das despesas;
VIII - Preenchimento de campos de notas fiscais pela próprio Outorgado, posterior a data de
emissão do documento;
IX - Documentos sem os devidos carimbos de recebimento dos produtos e/ou serviços, datados
e assinados;
X - Gasto dos recursos em finalidade diversa à prevista no Termo de Outorga;
XI - Retirada de recursos da conta específica para pagamento de despesas não relativas ao
Termo de Outorga;
XII - Não encaminhamento dos extratos bancários desde a entrada do recurso e toda sua
movimentação mês a mês, inclusive os extratos das aplicações financeiras;
XIII - Encaminhamento de extratos bancários emitidos via internet ou caixa eletrônico sem a
devida identificação da agência bancária;
XIV - Descumprimento do objeto do Termo de Outorga.

CAPÍTULO III
 

Dos Atos Vedados ao Outorgado
Art. 10 Utilizar os recursos em desacordo ao Plano de Aplicação de Recursos constantes do
Termo de Outorga firmado entre a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG e o
Outorgado.
Art. 11 Realizar despesa com data anterior à data do crédito do recurso em conta corrente
específica ou posterior à data da vigência do Termo de Outorga, não sendo permitido o
ressarcimento nessas condições.
Art. 12 Pagar tarifas bancárias, juros e multas, inclusive aquelas referentes a recolhimento fora
do prazo.

CAPÍTULO IV
 

Das Sanções
Art. 13 O Outorgado que não apresentar a prestação de contas no prazo estabelecido ou que
tenha a prestação não aprovada, ficará como inadimplente perante a instituição e a todas as
demais instituições públicas do Estado da Bahia, além de estar sujeito ao procedimento de
Tomada de Contas Especial, prevista na alínea “a”, do Art. 33, do Regulamento aprovado pelo
Decreto Estadual no 9.266/04.
Art. 14 Será aplicada multa de 10 (dez) por cento sobre o valor do Termo de Outorga
concedido, em razão da comprovação não ter sido apresentada no prazo estabelecido no Art.
3o desta Instrução Normativa.
§ 1º O valor referente à multa deverá ser recolhido à conta Única do Tesouro Estadual,
utilizando o DAE, ou à outra conta bancária, origem do crédito da Outorga.
§ 2º As informações referentes aos dados bancários para a devolução citada no parágrafo
anterior serão obtidas através da GEFIN/PROAD. 

CAPÍTULO V
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Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 15 O servidor não poderá celebrar novo Termo de Outorga sem obter a aprovação da
Prestação de Contas de Termo de Outorga celebrado anteriormente.
Art. 16 Nos casos de falecimento, o inventariante fica responsável pela devolução do saldo
existente na conta destinada ao crédito do Termo de Outorga, através do DAE, devendo
apresentar a comprovação e os extratos bancários, da referida conta, nos últimos 06 (seis)
meses.
Art. 17 Nos casos de demissão ou exoneração o Outorgado obrigatoriamente deverá efetivar a
devolução do saldo existente, através do DAE, e apresentar a Prestação de Contas, dos
recursos utilizados, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de inscrição em dívida ativa
do Estado.
Art. 18 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Resolução, serão dirimidas
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG e Pró-Reitoria de Administração e
Finanças – PROAD.
Art. 19. Fica revogada a Instrução Normativa REITORIA nº 005/2019.
Art. 20. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Feira de Santana, Bahia, 07 de janeiro de 2022.
 
 

Evandro do Nascimento Silva
Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 07/01/2022, às
17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00040450392 e o código CRC 905C4104.
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ANEXO I 

 

Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação -
PPPG/UEFS 

 
 

 
 

        

         

  Prestação de Contas Final - Termo de Outorga 
  Relação das Despesas Realizadas     
         

         

Nº do Termo de Outorga Outorgado (a) 

    

Vigência do Termo de Outorga Período da Prestação de Contas 

    

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS 

Data de Emissão Nº do 
Documento Fornecedor Forma de 

Pgto 

Nº da 
Transação 
Bancária 

Ítem 
conforme 
plano de 
trabalho 

 Valor R$  

              

              

              

              

              

       

              

              

              

              

              

              

       

       

              

              

              

              

              

TOTAL  R$       -    

Coordenador do Programa      

    

Data Assinatura  

 

 



ANEXO II 

 

 

PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO -PPPG/ UEFS 

 

RELATÓRIO FINAL PARA TERMO DE OUTORGA 

  

1.   Nº do Termo de Outorga 

2.   Nome do Coordenador: 

3.Resultados Alcançados 

Principais resultados alcançados 

Principais obstáculos ou dificuldades encontradas 

4.Informações Adicionais 

Acompanhamento e participação da contraparte brasileira nos trabalhos, 
incluindo as atividades de campo. 

5. Conclusões 

Contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

 


