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COMUNICADO Nº 002/2021 
 

 
A Controladoria da Administração Indireta – COADI expede o presente 

comunicado com a finalidade de orientar os gestores de parcerias, bem como as 

Entidades do Terceiro Setor (OSs, OSCIPs e OSCs) parceiras do Município de São 

João da Boa Vista, quanto às FONTES DE RECURSOS dos repasses efetuados pelo 

município através dos termos de parcerias vigentes. 

Os gestores de parcerias, ao efetuarem a conferência das propostas inseridas 

pelas entidades na Plataforma de Prestação de Contas Online “Siconvinho”, devem 

verificar as fontes de recursos utilizadas nas abas “Plano de Aplicação”, 

“Apostilamento” e “Cronograma”, que devem estar rigorosamente alinhadas com 

as Notas de Empenho emitidas pelo Município de São João da Boa Vista. 

Da mesma forma, devem ser verificadas as informações de prestação de 

contas, inseridas pelas entidades no “Siconvinho” através das abas “Liberação de 

Recursos” (Receitas) e “Prestação de Contas” (Despesas), que também devem estar 

rigorosamente alinhadas com as Notas de Empenho emitidas pelo Município de São 

João da Boa Vista, conforme segue: 

 

 Notas de empenho cuja “Destinação de Recursos” inicia-se por “01”: 

Fonte de Recursos MUNICIPAL; 

 Notas de empenho cuja “Destinação de Recursos” inicia-se por “02”: 

Fonte de Recursos ESTADUAL; e 

 Notas de empenho cuja “Destinação de Recursos” inicia-se por “05”: 

Fonte de Recursos FEDERAL. 

 

Observação: Os Demonstrativos Integrais de Receitas e Despesas – “Anexos RP”, 

quadrimestrais e anuais de cada parceria, também devem ser emitidos 

separadamente, para cada fonte de recursos, além do consolidado para cada período 

(somatória de todas as fontes de recursos), conforme preconizado nas Instruções nº 

001/2020, exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo:  

 

 Para as parcerias celebradas na modalidade “Contrato de Gestão”, nos termos 

do Artigo 164, XVI: 
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XVI - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por 

fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas 

no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-

06” 

 

 Para as parcerias celebradas na modalidade “Termo de Parceria”, nos termos 

do Artigo 172, X: 

 

“X - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, computadas por 

fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas 

no objeto do termo de parceria, conforme modelo contido no Anexo RP-

08” 

 

 Para as parcerias celebradas nas modalidades “Termo de Colaboração e Termo 

de Fomento”, nos termos do Artigo 181, IX: 

 

“IX - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, computadas por 

fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas 

no objeto do termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo 

contido no Anexo RP-10” 

 

 Para as parcerias celebradas na modalidade “Convênio”, nos termos do Artigo 

189, IX: 

 

“IX - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por 

fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de 

contratação, na conformidade do modelo contido no Anexo RP-12” 
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