
 

 
 

 



 

 
 

O que você vai ver no Módulo Prestação de Contas – PC | Lançamentos no PROMPT 

 

 Conceitos básicos, prazos e informações iniciais para realização de prestação de contas; 
 Lançamento e comprovação de contrapartida econômica; 
 Lançamento e comprovação das despesas de contrapartida financeira: 

o Serviço de Terceiros; 
o Equipe Executora: 

 Bolsas; 
 Remuneração direta – CLT. 

o Material de Consumo: 
 Itens nacionais; 
 Itens importados. 

o Passagens; 
o Diária ou Ajuda de Custo; 
o Outras Despesas e Tributos. 

 Rendimentos Financeiros; 
 Sumário Financeiro. 

 

 

Conceitos iniciais e informações básicas 

 

 Coordenadora: Fundep – financiará o projeto com recursos próprios ou de parceiros. 

 Gestora: Responsável pela gestão administrativa e financeira do projeto. 

 Executora Proponente e Associada: Responsável pela execução geral do PT, e execução 

parcial do projeto e realização do PT, respectivamente.   

 Após PT aprovado; implantação do projeto no PROMPT; abertura de conta específica para o 

projeto e depósito da 1ª parcela – a #1 Prestação de Contas, deverá ocorrer no mês 

imediatamente subsequente ao do depósito, contando 3 meses a partir desse momento;  

 As prestações de contas financeiras parciais devem ser apresentadas em até 15 (quinze) 

dias após o fim do mês seguinte a cada trimestre; 

 As próximas PCs financeiras deverão ocorrer trimestralmente normalmente; 

 As PCs de contrapartida econômica deverão ocorrer semestralmente; 

 Os prazos para análises das PCs dependem da documentação e lançamentos corretos no 

sistema, e do tempo para devolução de correções solicitadas, que demandará nova análise;  



 

 
 

 Despesas específicas, cuja demonstração não constem neste treinamento, poderão ter suas 

dúvidas resolvidas pontualmente, via e-mail e WhatsApp corporativo de Caio e Josiane. 

 

Caio – caiogouvea@fundep.com.br; (31) 99522-1131. 

Josiane – josianemenezes@fundep.com.br; (31) 99726-3154. 

 

Lançamento de contrapartida econômica 

As PCs apenas de contrapartida econômica, que não envolvem repasse de recurso, devem ser 

encaminhadas semestralmente: 

 Houve execução de contrapartida econômica? 

Se, Sim. Providenciar o preenchimento e assinatura dos Anexos pertinentes, conforme Manual de 

Operações – Rota 2030: 

1º Anexo IV – Contrapartida de pessoal ou Anexo V – Relação de contrapartidas econômicas (conter 

assinatura do Responsável da empresa e do Coordenador Geral do Projeto); 

2º Abrir uma PC em nome da empresa – inserir o período (6 meses) – em ”Contrapartidas” inserir os 

valores nos itens correspondentes (para que o sistema faça as deduções necessárias). 

3º Salvar – Concluir. 

É uma empresa? A PC será inserida em nome da empresa, que tem apenas a contrapartida econômica. 

É uma executora? A PC de contrapartida econômica, deverá ser submetida juntamente com a PC 
financeira.  

 

 Para lançar, clicar no Editar (Lápis); clicar em Nova Despesa +; inserir as informações; Para 

anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir documentos vai ficar 

disponível. 
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Se, Não. A PC de contrapartida econômica, deverá ser inserida, no período correto, com uma 
justificativa (no campo específico dentro do PROMPT), informando que não houve execução de 
contrapartida econômica no período. 

 

Lançamento e comprovação das despesas 

As Executoras receberam o recurso financeiro e realizaram alguma despesa? 

o Não. Deverá inserir uma contrapartida trimestral no sistema declarando que não 
houve despesas no período informado. 

1º Selecionar PC – clicar no botão “+” - Selecionar a Executora  - O orçamento 
cadastrado vai ficar disponível – Clicar no botão “Novo” – Inserir o período – Inserir o 
texto com a justificativa em Observações. 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Inserir os documentos gerais, na PC, clicando em Novo Documento. 

 Os extratos bancários mensais, da conta corrente e da conta de aplicação financeira, do 
período em questão.  

Para deixar uma observação e/ou justificativa, inserir o texto em Observações. 

 

 

 

o Sim. Deverá inserir uma contrapartida trimestral no sistema. 

1º) Selecionar PC – clicar no botão “+” - Selecionar a Executora  - O orçamento cadastrado 
vai ficar disponível – Clicar no botão “Novo” – Inserir o período; 

2º) Os extratos bancários mensais, da conta corrente e da conta de aplicação financeira, 
do período em questão; 

3º) Encaminhar o Anexo III – Relação de despesas, Manual de Operações – Rota 2030, 
disponível no site; 



 

 
 

4º) Iniciar os lançamentos das despesas; selecionar a Rubrica e o item 
correspondente a despesa a ser inserida. 

 

 

1º) Serviço de Terceiros:  

Clicar no Lápis – Nova Despesa +  

 

 

 

 Para inserir a despesa, será necessário inserir os dados do Fornecedor, de acordo com 
a Nota Fiscal; 

 A NF deverá apresentar o CNPJ da Executora. O comprovante de pagamento deverá 
ter data posterior a data de emissão da NF, ou apresentar ainda o Boleto, justificando 
pagamento com data anterior à de emissão da NF; 



 

 
 

 A Data de Pagamento deve estar dentro do período da PC, obrigatoriamente (Fluxo de 
Caixa); 
 

 A comprovação dessa despesa é composta por: 
1. Comprovante de pagamento; 
2. Nota Fiscal e boleto, se necessário; 
3. Mapa de preços dos processos de compras (quando couber); 
4. Parecer jurídico (quando couber) em caso de compras superiores a R$ 4.000,00, 

justificando a escolha dos fornecedores. 

 

 Para anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir documentos 
ficará disponível. 
 

 

 



 

 
 

2º) Equipe Executora:  

Clicar no Lápis – Nova Despesa +  

 

 

 
REMUNERAÇÃO DA EQUIPE: BOLSA 
 

 Para inserir a despesa, será necessário inserir a Data do Documento, data do 
recibo/contracheque, que poderá ser referente a datas anteriores ao período da PC; 

 A “Data de Início” e “Data Fim”, correspondem a competência real da bolsa, pode estar 
fora do período do PC; 

 A “Data de Pagamento” deve estar dentro do período da PC, obrigatoriamente (Fluxo 
de Caixa); 

 O “Total de Horas Dedicadas ao Projeto”, corresponde às horas mensais (*4,4); 
 
 
 



 

 
 

 A comprovação dessa despesa é composta por: 
1. Comprovante de pagamento em nome do beneficiário final; 
2. Caso haja a transferência do recurso para uma conta administrativa, o 

comprovante da retirada da conta do projeto e o comprovante em favor do 
beneficiário final, ambos, devem ser encaminhados; 

3. Recibo, holerite, contracheque nominal; 
4. Encaminhar, no primeiro lançamento, o Termo de Concessão de Bolsa, devidamente 

assinado pelo bolsista e coordenador do projeto. Caso haja algum Termo Aditivo, o 
mesmo deve ser encaminhado novamente, informando qualquer alteração.  
 

 Para anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir documentos 
ficará disponível; 

 Se atentar em “Detalhamento” que remete ao bolsista, aprovado no Plano de Trabalho. A 
substituição de bolsista, deve ser previamente aprovada pela Fundep, através da 
submissão de Solicitação de Mudança - SM. Especialmente na Linha V, cujo objetivo inclui 
a formação; 

 O Anexo I – Bolsas do Rota, contém os valores correspondentes a cada bolsa:  
o Bolsas de Formação e Bolsas de Pós-doutorado possuem valores FIXOS mensais; 
o Bolsas de Incentivo à Inovação possuem valores de TETO; 
o Situações divergentes devem ser tratadas de forma pontual com a equipe técnica 

da Fundep. 
 

 
REMUNERAÇÃO DA EQUIPE: CLT 
 

 Para inserir a despesa, será necessário inserir a Data do Documento, data do 
recibo/contracheque, que poderá ser referente a datas anteriores ao período da PC; 

 A “Data de Início” e “Data Fim”, correspondem a competência real da bolsa, pode estar fora 
do período do PC; 

 A “Data de Pagamento” deve estar dentro do período da PC, obrigatoriamente (Fluxo de 
Caixa); 

 O “Total de Horas Dedicadas ao Projeto”, corresponde às horas mensais; 
 Lançar de forma individualizada os valores correspondentes a remuneração e encargos; 

 
 A comprovação dessa despesa é composta por: 

1. Comprovante de pagamento em nome do beneficiário final; 
2. Caso haja a transferência do recurso para uma conta administrativa, o comprovante 

da retirada da conta do projeto e o comprovante em favor do beneficiário final, ambos, 
devem ser encaminhados; 

3. Recibo, holerite, contracheque nominal; 
4. Encaminhar, no primeiro lançamento, o Contrato de Trabalho (no caso de contratação 

exclusiva), e deve ser enviado novamente, informando qualquer alteração; 
5. Encaminhar os documentos e comprovantes de pagamento (da conta do projeto para 

conta intermediária e o pagamento para o beneficiário final, em caso de 
“triangulação”), de todos os encargos trabalhistas (FGTS, PIS, IRRF); 



 

 
 

6. Encaminhar o Anexo VIII – Demonstrativo de pagamento de CLT; 
7. Encaminhar o comprovante de transferência e recibo da instituição, referente aos 

recursos retirados à título de provisão de férias e 13º salário, quando for o caso. 
 

 Para anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir 
documentos vai ficar disponível; 

 Se atentar em “Detalhamento” que remete ao profissional, aprovado no Plano de 
Trabalho. A substituição do profissional, deve ser previamente aprovada pela 
Fundep. Através de Solicitação de Mudança, via sistema; 
 

 Anexo II – Pagamento de Pessoal Rota 2030, dispõe dos valores por categoria para 
remuneração direta dos profissionais integrantes da equipe.  

o Os valores possuem TETO POR HORA. 
 

 Existes 3 situações para remuneração CLT: 
 

o Alocação parcial de horas:  
Não prevê o provisionamento contábil para verbas rescisórias. Preencher o 
Anexo VIII – Demonstrativo de pagamento de CLT. Encaminhar os 
comprovantes de pagamentos finis dos encargos trabalhistas e guias e 
recibos dos mesmos, em sua totalidade; 
 

o Alocação integral de horas:  
Não prevê o provisionamento contábil para verbas rescisórias. Preencher o 
Anexo VIII - Demonstrativo de pagamento de CLT. Encaminhar os 
comprovantes de pagamentos finais dos encargos trabalhistas e guias e 
recibos dos mesmos, em sua totalidade; 
 

o Contratação comprovada no início do projeto e demissão dentro da 
vigência do projeto:  
Prevê o provisionamento contábil para verbas rescisórias. Encaminhar os 
comprovantes de retirada dos encargos e provisionamentos. Encaminhar os 
comprovantes de pagamentos finais dos encargos trabalhistas e guias e 
recibos dos mesmos, em sua totalidade. Enviar planilhas acessórias com 
memória de cálculo dos valores retirados, bem como os comprovantes de 
transferência. 



 

 
 

 
 

Para que o Participante da Equipe fique disponível na lista suspensa, é necessário se dirigir a janela 
Equipe; clicar sobre a imagem de um grupo (à direita); inserir o Nome e CPF do membro da equipe; 
selecionar as atividades (todas); clicar em Incluir e Salvar. 

 

 
 



 

 
 

 
 

3º) Material de Consumo: Nacionais 

Clicar no Lápis – Nova Despesa +  

Seguir as mesmas orientações de Serviços de Terceiros. 

 

Material de Consumo: Importação 

 

 Para inserir a despesa, será necessário inserir os dados do Fornecedor, de acordo com 
a Invoice; 

 A Invoice deverá apresentar o CNPJ da Executora; 
 A Data de Pagamento deve estar dentro do período da PC, obrigatoriamente (Fluxo de 

Caixa); 
 

 A comprovação dessa despesa é composta por: 
5. Comprovante de pagamento; 
6. Contrato de Câmbio, Swift, Aviso de Débito e Crédito, Declaração de 

Importação/Licença de Importação, AWB; 
7. Mapa de preços dos processos de compras (quando couber); 
8. Parecer jurídico (quando couber); 

 
 Para anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir 

documentos ficará disponível. 
 



 

 
 

 
 

4º) Passagens:  

Cicar no Lápis – Nova Despesa +  

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 Para inserir a despesa, será necessário inserir os dados do Fornecedor, de acordo 
com a Nota Fiscal; 

 A NF deverá constar o CNPJ da Executora; 
 As Datas da Viagem devem ser previamente inseridas sistema, através do botão 

“Atualizar viagens”; 
 A “Data de Pagamento” deve estar dentro do período da PC (Fluxo de Caixa); 
 A comprovação dessa despesa é composta por: 

 
1. Comprovante de pagamento; 
2. Nota Fiscal; 
3. Em caso de participação de eventos, apresentar cópia de comprovante de 

participação emitido pela organização do evento; 
4. Para as passagens rodoviárias, aéreas ou de outras vias, deve apresentar os 

comprovantes de embarque ou bilhete rodoviário dos trechos de ida e retorno. 
 

 Para anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir 
documentos vai ficar disponível; 

 A compra de passagens aéreas deve ser realizada com antecedência mínima de 30 
dias ao embarque. 
 

 



 

 
 

 
Para inserir as Datas da Viagem, primeiramente, deve-se retornar a tela inicial da PC, clicar no botão 
Atualizar Viagens; clicar no botão “+”; selecionar a viagem (aprovada no PT); inserir a Data Inicial e 
Data Final e Salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5º) Diária ou Ajuda de Custo:  

Clicar no Lápis – Nova Despesa +  

 

 

 

 Para inserir a despesa, será necessário inserir os dados do Fornecedor/Beneficiário, de 
acordo com a Nota Fiscal (por isso a necessidade de apresentar pelo menos um recibo 
com data e endereço do local de destino); 

 No caso de pessoa física, é necessário vincular o beneficiário ao membro da equipe 
executora; 

 A NF deverá constar o CNPJ da Executora; 
 As Datas da Viagem devem ser previamente inserida no botão “Atualizar viagens”; 
 A “Data de Pagamento” deve estar dentro do período da PC, obrigatoriamente (Fluxo 

de Caixa); 
 

 A comprovação dessa despesa é composta por: 
1. Comprovante de pagamento; 
2. Nota Fiscal; 



 

 
 

3. Em caso de participação de eventos, apresentar cópia de comprovante de 
participação emitido pela organização do evento; 

4. Apresentar o recibo de diária, assinado pelo beneficiário (membro da equipe) e pelo 
coordenador geral ou associado (de acordo com o item 7.3 Diárias e Passagens, do 
Manual de Operações – Rota 2030); 
 

 Para anexar os documentos, primeiro clicar em salvar, e a opção de inserir documentos 
vai ficar disponível; 

 

 

 

6º) Outras Despesas e Tributos:  

Clicar no Lápis – Nova Despesa +  

Seguir as mesmas orientações de Serviços de Terceiros. 

 



 

 
 

 

 

7º) Contrapartidas: (caso a Executora tenha contrapartida econômica) 

Clicar no Lápis – Nova Despesa +  

Seguir as mesmas orientações de Serviços de Terceiros. 

Clicar em Salvar e Concluir – Para submeter à Análise Técnica. 

 

 

 

8º) Rendimentos Financeiros:   

No item Financeiro; Rendimentos Financeiros; clicar no botão +; inserir o valor mensal; inserir 
o período (mês); Destinação – escolher a Executora pertinente; clicar em Salvar. 

 

 



 

 
 

 

 

 9º) Sumário Financeiro:   

Verificar se o saldo final da conta de aplicação financeira confere com o Saldo Total Disponível 
(último item do Sumário Financeiro). 

 

 


