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APRESENTAÇÃO 
 

A finalidade deste guia é orientar os convenentes sobre os 

procedimentos utilizados pela Gerência de Contabilidade do 

CREA/RS, no que se refere ao preenchimento do relatório físico-

financeiro, estabelecendo fluxos padronizados que tornará mais 

ágil a realização do processo de prestação de contas e estando 

em acordo com a Resolução nº 1.038 /12 do CONFEA. 
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DESPESAS CONSIDERADAS FORA DOS OBJETIVOS 
DO CONVÊNIO 

 
I) taxas de alvará de licenciamento, taxa de administração, multas e juros de 
pagamentos efetuados fora do prazo e impostos de qualquer natureza;  
II) remuneração adicional ou hora extra a servidor ou funcionário que esteja 
em exercício de atividades remuneradas à qualquer um dos convenentes;  
III) despesas com publicidade de matéria exclusiva da Entidade e aquelas 
caracterizando promoção pessoal de quem quer que seja ou de outras 
entidades estranhas à classe profissional;  
IV) alimentos e bebidas alcoólicas em geral;  
V) aquisição de automóveis, motocicletas, bicicletas, ou similares, para fins de 
locomoção; 
VI) construção e reformas das instalações na Sede da Entidade de Classe;  
VII) brindes, como: bonés, chaveiros, TV, videocassete, DVD, videokê, entre  
outros, para distribuição ou sorteio aos associados;  
 
 
 



 

 

 

 

VIII) cestas básicas para doação a instituições filantrópicas;  
IX) aluguel, IPTU, taxas de condomínio, energia elétrica, telefone, materiais 
de limpeza,  materiais elétricos, serviços de limpeza, gás liqüefeito, despesas 
com cartórios  (certidão, autenticações, registro e outras);  
X) coroa de flores para homenagens póstumas;   
XI) mensalidades e/ou contribuições a outras Entidades;  
XII) despesas de dezembro do ano anterior, pagas em janeiro do ano  
subsequente;  
XIII) locação de tenda e cama elástica;  
XIV) hospedagens em viagens técnicas;  
XV) despesas com justificativas do “Casa Fácil”;  
XVI) conserto de telefone; antena; bomba d’agua; chaves, cadeados e  
fechadura; colocação de vidros; dedetização;  
XVII) despesas com festividades, homenagens e comemorações do Dia do 
profissional, no Município e outras de cunho festivo.  
XVIII) aquisição de plotter e materiais como papel e cartucho tinta;  
XIX) combustível para funcionários e diretoria;  
XX) benefícios a funcionários, como: Vale transporte, combustível,  cesta 
básica, alimentação, assistência médica, entre outras;  
XXI) outras que não atendam o objetivo do convênio.  
 



 

 

 

 

DOCUMENTOS FISCAIS A SEREM APRESENTADOS  

NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

 

 Nome da Entidade de Classe e Cadastro Nacional de Pessoa  Jurídica (CNPJ);  

     Data compatível com a realização do evento/serviço;  

     Carimbo ou recibo de quitação, com razão social da empresa  fornecedora e 

assinatura;  

    Atestado de recebimento do material e/ou execução do  serviço, datado e 

assinado pelo responsável da Entidade de  Classe;  

     Descrição precisa do material/serviço fornecido a Entidade.  



 

 

 

 

 O Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) 

 Data compatível com a realização do serviço;  

 CPF e RG do prestador do serviço;  

 Período do serviço realizado (mês de competência); 

 Número do recibo; 

 Descrição precisa do objeto do serviço;  

 N.º da matricula do ISS, se houver;  

 N.º do PIS ou inscrição no INSS; 

 Comprovação do recolhimento dos encargos sociais  (Imposto de Renda, se 

houver, ISS e INSS), com a devida autenticação mecânica do agente 

arrecadador.  



 

 

 

 

 Retenções obrigatórias (Imposto de renda)

A retenção do Imposto de Renda é obrigatória, quando o valor do serviço  

ultrapassar o  limite de  isenção estabelecido pela Receita Federal.   

Por ser cumulativo, se o profissional emitir várias RPA’s no mesmo mês a 

partir do momento que atingir a faixa de  contribuição, a entidade deverá 

efetuar a retenção (independente do valor). 



 

 

 

 

 Retenções obrigatórias (INSS)

A retenção do INSS é obrigatória (alíquota é de 11%) sobre o valor do 

serviço, no caso em que prestador de serviço não for contribuinte pelo 

teto máximo do INSS.  

Se for contribuinte,  será isento da retenção desde que,  mediante a 

anexação da declaração informando que o mesmo já efetua a retenção 

pelo teto máximo. 

 

Observação: As guias referentes as retenções (IR, ISS e INSS) poderão ser 

consideradas como despesas da Entidade de Classe, desde que 

devidamente recolhidas.  



 

 

 

 

 Relatório Físico-Financeiro

Fonte: Anexo IV da Resolução Nº 1.032 de 30 de março de 2011.  



 

 

 

 

 Procedimentos

I)Preencher o formulário relatório físico-financeiro de acordo com o anexo IV 
da resolução 10.032 /2011do CONFEA; 

II) Proceder a certificação individualizada em cada despesa, devendo informar  
“O QUE” (foi adquirido/serviço) e “PARA QUE” (qual foi a sua finalidade),  na 
própria  Nota Fiscal e ou Recibo de Autônomo, com a assinatura do 
responsável; 
III) Data e assinatura do responsável pela aplicação do recurso; 
IV) Número do relatório físico-financeiro do convênio; 
V) Objeto do Convênio; 
VI) Valor recebido pela entidade; 
VII) Período de vigência do convênio; 
VII) Nome do responsável pela aplicação do recurso; 
    
NOTA: Todos os documentos constantes da prestação de contas não poderão 
 conter rasura, sob pena de invalidação.  



 

 

 

 

Relatório Físico-Financeiro 

 

 Campo: número do documento. 

Prestadores de serviços (PJ/PF): Inserir número da nota ou do recibo. Em caso 
de recibos, informar qual é o tipo (RPA, demonstrativo de pagamento de 
funcionário, etc). 

RPA 01/2014 

NF 0001 



 

 

 

 

 FATURA TELEFÔNICA (Modelo I)

No campo data do documento deve ser informada a data de EMISSÃO da 

fatura ou nota fiscal e NÃO a data de VENCIMENTO.  



 

 

 

 

 FATURA TELEFÔNICA (Modelo II)



 

 

 

 

 Documento de pagamento de estagiário

 No campo data do documento deve ser informada a data de emissão do 
documento . 
 No campo despesa realizada deve ser informado o valor líquido. 



 

 

 

 

 Demonstrativo de pagamento de salário

Cópia do Contrato de Trabalho que comprove o vínculo empregatício. 
Número do documento:Deve constar o mês de COMPETÊNCIA e NÃO a data 
de  PAGAMENTO (EX: FOLHA DE PAGTO MARÇO/2014). 
No campo data do documento deve constar a data da assinatura. 



 

 

 

 

No campo número do documento deve ser informado o tipo de guia e  mês de 
referência (NÃO é o código  da Receita Federal nem do Previdência Social). 
 (EX: DARF MARÇO/14). 
No campo data do documento deve ser informada a data do pagamento  
(autenticação bancária). 

 GUIAS (FGTS, INSS, PIS, IR) 



 

 

 

 

 CUPOM FISCAL 

No campo número do documento deverá ser informado o código (COD) 
 (Ex: CF 115203). 
No campo cliente deverá constar o nome da entidade de classe. 



 

 

 

 

 NOTA  FISCAL 

Notas fiscais: Data da emissão,  nº da nota fiscal e descrição e valor. 



 

 

 

 

 Controle de saldo financeiro 

R$ 50.000,00 

NF 001    10/03/2014 Serviços Gráficos    R$ 1.000,00    R$ 49.000,00   

CF 0035  11/03/2014 CORREIOS                 R$ 50,00         R$ 48.950,00   

RPA 03/201412/03/2014  Jornalista        R$ 200,00      R$ 48.750,00
   

R$ 1.250,00    R$ 48.750,00 



 

 

 

 

 Tribunal de Contas da União (TCU) 

De acordo com o item 4.3.4. da Decisão Plenária 077/2014 do CONFEA, os 

CREA’S deverão  responder pela prestação de contas sobre transferências 

concedidas para as entidades, demonstrando a quantidade de 

instrumentos de convênio, assim como os respectivos montantes 

repassados, segmentados por ano em que devem ser prestadas  as contas, 

de forma a evidenciar o perfil da prestação de contas dos convênios. 

Essas informações serão apreciadas posteriormente pelo Tribunal de 

Contas da União.  



 

 

 

 Obrigada! 

Contato: 
www.crea-rs.org.br 
natalia@crea-rs.org.br 
Telefone: (51) 3320-2170 
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