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A prestação de contas, obrigatória a todos os municípios, objetiva demonstrar tempestiva e
convenientemente a regular aplicação do recurso liberado ao objeto conveniado. Por meio da
referida prestação de contas, parcial ou final, dependendo da forma em que o recurso foi liberado ao
convenente, o concedente verificará a correta execução da obra, possibilitando, assim, o repasse de
parcelas subsequentes ou de liberações futuras.
O recebimento das prestações de contas parcial e final de convênios ficará condicionada à
apresentação pessoal de todos os documentos de que tratam os artigos 26, 27 e 28 do Decreto n.º
43.635 de 20 de outubro de 2003 (vide Resolução n.º 027 de 24 de agosto de 2007), podendo sua
conformidade ser verificada de acordo com o checklist " Guia de conferência da documentação de
prestação de contas".
Os recursos, os saldos remanescentes e a contrapartida pactuada, que não foram aplicados no objeto
do convênio, ao final da obra, deverão ser devolvidos ao Cofre Público Estadual.
É de suma importância que os municípios atendam tal exigência, já que, para a viabilização das
ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), como
mata-burros, bueiros e vigas metálicas, é imprescindível a regularização da prestação de contas.
Para realizar a prestação de contas as prefeituras devem preencher todos os anexos, que constam no
link abaixo, e levá-los pessoalmente na unidade de atendimento listada abaixo, juntamente com os
comprovantes de despesas listados nos anexos.
Valor da taxa: Gratuito.
Documentos necessários: Veja, abaixo, link para a lista completa de documentos.
ATENÇÃO
Os arquivos disponíveis possuem campos na cor cinza para preenchimento anterior à impressão.
Para obter ajuda no preenchimento, clique no campo cinza que desejar e observe a barra de status
na parte inferior da janela do editor. Para salvar os formulários acesse os links abaixo.

Formulários para Prestação de Contas
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Instruções Gerais para Aplicação e Prestação de Contas de Recursos Financeiros Repassados por
Convênios Celebrados com a SETOP/MG
(Formato do arquivo: PDF/Tamanho:321Kb)
Anexo II - Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.69Mb)
Anexo III - Conciliação Bancária
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:605Kb)
Anexo IV - Execução da Receita e Despesa
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(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:601Kb)
Anexo V - Cópia de Cheque
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.69Mb)
Anexo VI - Relação de Pagamentos
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:649Kb)
Anexo VII - Demonstrativo de Mão-de-Obra Própria utilizada na execução do objeto do convênio
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.75Mb)
Anexo VIII - Utilização de Maquinários e Equipamentos na execução direta do objeto do convênio
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.78Mb)
Anexo IX - Relatório de Execução Físico / Financeiro
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.79Mb)
Anexo X - Boletim de Medição
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:613Kb)
Anexo XI - Ordem de Serviços
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.68Mb)
Anexo XII - Relatório Fotográfico
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.68Mb)
Anexo XIII - Termo de Entrega / Aceitação Definitiva e Laudo Técnico da Obra
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.62Mb)
Anexo XIV - Relação dos Bens Permanentes Adquiridos, Construídos ou Produzidos
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.75Mb)
Guia de Remessa da Documentação de Dispensa / Inexigibilidade de Licitação Realizadas pela
SETOP/MG
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.74Mb)
Guia de Conferência da Documentação de Procedimento Licitatório Realizado/MG
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:1.76Mb)
Guia de Conferência da Documentação de Prestação de Contas
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:413Kb)
Checklist para Análise - Conforme Decreto nº 44.631 de 2007
(Formato do arquivo: DOC/Tamanho:636Kb)

A Diretoria de Prestação de Contas coloca-se à disposição para outras informações através dos
telefones:
(31) 3915-8368 / 8374 / 8383, ou pelo e-mail dpc@transportes.mg.gov.br.
Enviar para impressão

