
1
2010



2

A Entidade inicialmente deverá entrar no site do município 
(www.cascavel.pr.gov.br) acesso rápido “Programas e Projetos” e 
na seqüência o link para o Sistema de Transferências Voluntárias 
(STVM). Poderá ainda acessar o sistema utilizando a opção acima 

“Secretarias” escolhendo a Secretaria de Finanças.

ACESSO AO SISTEMA
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A entidade fará a opção 
‘login de Entidade” e 
posteriormente digitará o 
login e senha cadastrados 
pela prefeitura.

LOGIN DA ENTIDADE
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No menu “dados da Entidade” a entidade poderá consultar todas as suas 
informações cadastrais efetuadas pela Prefeitura, e caso houver divergências 
e/ou alterações poderá solicitar as correções/atualizações necessárias.

No menu “Plano de Trabalho” a Entidade Realizará o cadastramento de seu 
plano de trabalho e de aplicação dos recursos a serem pleiteados. O 
cadastramento ocorre uma única vez ao ano, ou quando solicitado pelo 
Conselho. Obs: A prefeitura não pode alterar nenhuma das informações lançadas 
no plano de trabalho/aplicação.

No menu “ Prestações de Contas”a entidade lançará suas despesas realizadas 
no mês correspondente.

No menu “certidões” a entidade poderá solicitar emissão de certidões negativas, 
de cadastro e prestações de contas, desde que os dados estejam atualizados e em 
dia.

MENU ENTIDADES
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CADASTRO DE PLANO DE TRABALHO

Ao clicar na opção “Plano de Trabalho” a entidade deverá escolher a 
opção cadastroe a tela abaixo aparecerá.

Deverá ser respeitada a ordem de cadastramento iniciando por cadastro de 
dados gerais, depois plano de aplicação, cronograma e metas.

“Dados de obras” somente será necessário caso a entidade esteja pleiteando 
recursos para construções, ampliações e reformas.

1º Passo
2º Passo

3º Passo
4º Passo

5º Passo (em caso de obras)
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DADOS GERAIS DO PLANO DE TRABALHO

Para cadastrar plano de trabalho utilizar opção “novo”. 

Obs: A Entidade poderá lançar vários planos de trabalho, ou seja para cada 
convênio novo deverá haver o plano de trabalho e aplicação correspondente. 
Quando a Entidade estiver efetuando prestação de contas não poderá efetuar 
alterações no plano vinculado a ela. Após o cadastramento a prefeitura efetuará
seu parecer de aprovação ou veto, e a Entidade poderá consulta-lo 
posteriormente.

Caso deseje voltar ao menu iniciar utilize a opção acima “voltar ao menu”.



7

P

R

E

N

C

H

E

R

Após o cadastramento salvar.
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O que devo cadastrar?

DADOS A SEREM INFORMADOS:
� Justificativa: Razões que justifiquem a formalização do 

ato de transferência voluntária (convênio);
� Identificação do Objeto: O que se pretende realizar ou 

obter;
� -Etapas de execução: Início e término;
� -Comprovação de recursos próprio: Caso houver;
� -Coletividade abrangida: Público alvo;
� -Interesse Público: Ações relevantes;
� -Comprovação de propriedade: Preenchimento não é

obrigatório;
� -Intervenientes: Caso Houver;
� -Qtde de meses de execução: Parcelas Mensais ou 

Única. (dados para o convênio a ser firmado)
� -Conta bancária: Banco Oficial, Ag. C/C;
� -Órgão e Secretaria: Onde busca-se o financiamento.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios 
clique na Opção “GRAVAR”.
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Cadastro de plano de aplicação:

-A Entidade deverá lançar apenas o campo “Categoria”selecionando sua despesa.

-Quantidade de recurso pleiteado (1);

-Valor Unitário (ou seja, valor mensal);

-Contrapartida (lançar caso houver por parte da Entidade, caso não houver lançar 0,00).

Obs: O Sistema calcula os valores totais de acordo com os meses de execução do 
convênio e completa os demais campos conforme já informado no cadastro do Plano de 
Trabalho.

CADASTRO DE PLANO DE APLICAÇÃO



10

Preenchimento do Cronograma de desembolso:

-Campo Mês/Ano: Ex: Mês 1/2008;

-Valor recebido no Mês;

-Obs: Caso deseje lançar (em que pretende-se aplicar o recurso do mês);

Deverá ser feito mês a mês de acordo com as parcelas recebidas. Caso todas 
sejam iguais utilizar a opção “Copiar parcelas”.

Para finalizar utilize a opção “GRAVAR”.

CADASTRO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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A Entidade deverá preencher apenas o Campo “Meta” e sua “Qtde 
Mês”. O sistema calcula a Qtdade total.

Ex: Atendimento a crianças e adolescentes: Qtdade 10 mês –
Qtdade Total: 120 (ano)

CADASTRO DE METAS DO PLANO DE TRABALHO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Ao acessar com login e senha o STVM, A Entidade poderá acessar o menu 
“Prestação de Contas” e observar qual parcela está disponível  para lançamento das 
despesas.
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INICIAR LANÇAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

Para iniciar a prestação de contas a Entidade deverá clicar no ícone       ;
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LANÇAMENTOS DE DADOS

Deverá ser escolhido o mês de referência a ser prestado contas para início dos 
lançamentos.

Obs: Os valores repassados já estão cadastrados e conforme lançamento o 
saldo vai sendo reduzido.

Parcelas 
repassadas

Situação da 
prestação: 
conforme 
legenda
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação é iniciada ao clicar na opção 1 “Incluir documentos de P.Contas”;

Obs:Antes de Iniciar a Inclusão dos documentos (opção 1), deve-se lançar saldos 
bancários (opção 3).Nesta opção a entidade que tenha completado a prestação de 
contas com recursos próprios deverá lança-los.
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INCLUSÃO DE DOCUMENTOS

Os dados como nº Termo, Parcela e Saldos serão completados automaticamente.

Deverá ser digitado o CPF ou CNPJ, caso não esteja cadastrado será necessário digitar o nome 
do favorecido.

Tipo de Beneficiário: Pessoa Física ou Jurídica;

Categoria da despesa: Escolher o tipo de despesa Ex: Material de consumo/serviços etc;

Descrição: Ex. Aquisição de gêneros alimentícios;

Valor da Despesa e contrapartida se houver por parte da Entidade;

Quantidade realizada (1);

Tipo de documento: Ex: Nota fiscal

Data doc. (data emissão da NF)

Nº :da NF

Dados do Pgto: Ex: Cheque nº do cheque e data de compensação do cheque.

Após estes preenchimentos selecione a opção “GRAVAR”.

Obs: Em caso de lançamento errôneo a Entidade poderá excluí-lo.
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SALDOS BANCÁRIOS

A entidade deverá lançar a contrapartida (recursos próprios) caso 
agregar mais valores na prestação de contas. Nos caso de aplicação 

financeira, deverá lançar os valores na opção “rendimentos 
financeiros”, os quais serão somados aos valores recebidos.

NÃO ESQUECER DE GRAVAR AS INFORMAÇÕES
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Os cheques não compensados (saldos nos extratos bancários) deverão ser 
informados através do campo específico (tipo lançamento 1); data da emissão, seu 
nº e valor e qual foi sua finalidade (ref. A nf nº...).

Após o cheque ser debitado deverá ser lançada no mês em que houve sua 
compensação (tipo lançamento nº 3).

APÓS LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES “GRAVAR”
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FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Entidade deverá
voltar ao menu de 
opções e selecionar o 
campo “7”.

A tela ao lado 
demonstra que para a 
parcela nº 7 não há
saldos e a Entidade 
poderá finalizar a 
Prestação de Contas.
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FINALIZAÇÃO

Após a conferência dos documentos incluídos, dos saldos e da 
conciliação poderá ser finalizada a prestação de contas do mês de 
referência. A confirmação poderá ser feita, e após isso a Entidade não 
poderá mais alterar a prestação de contas finalizada, ficando a cargo do 
município sua análise. 
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A Entidade poderá imprimir o comprovante de finalização se desejar.

Se porventura houver erros de lançamento observados posteriomente a 
finalização, a entidade deverá solicitar ao município sua reabertura. 
Lembramos que não será mais possível abrir a prestação de contas após 
deliberação do Conselho e importação dos dados para o TCE.

FINALIZAÇÃO
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IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao final dos lançamentos e finalização da prestação de contas, a Entidade 
deverá imprimir os relatórios correspondentes encaminhando normalmente 
com as vias originais e cópias para a Prefeitura.
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IMPRESSÃO DAS PLANILHAS 
(DATS)

Deverá selecionar o mês inicial e final e o relatório que deseja imprimir. 
Ex: para impressão do mês de janeiro digite mês inicial 1e final 1.

A Entidade deverá obrigatoriamente imprimir os seguintes relatórios:

Ofício; formulário(anexo 2); Formulário 1; Formulário 2; Formulário 5; 
Formulário 6; Parecer UGT; Formulário 10; Declaração de guarda de 

documentos contábeis.
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CONSULTE OS DADOS DE SUA 
ENTIDADE

Fique atento a situação das certidões negativas e dos 
dados cadastrais. Caso seja necessário atualizações, 
encaminhe os documentos à Prefeitura.

Por segurança, altere sua senha de 
acesso ao sistema
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Certidões negativas

A Entidade deverá emitir todas as certidões negativas a cada 
solicitação de pagamento, incluindo as certidões de cadastro e 
regularidade e a certidão liberatória disponíveis no STVM.

Lembramos que as respectivas certidões somente serão liberadas se a 
Entidade estiver com o cadastro atualizado e suas prestações de contas 
finalizadas e protocoladas na Prefeitura ou com situação aprovada no 
sistema.

1º passo – solicitar

2º passo – imprimir
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CheckListCheckList
Relação dos documentos que deve conter na prestação: 

• Oficio de encaminhamento
• Formulário (anexo 2)
• Formulário (DAT 01/10)
• Formulário (DAT 05/10)
• Formulário (DAT 06/10)
• Formulário (DAT 09/10)
• Formulário (DAT 10/10)
• Declaração de guarda de documentos contábeis 
• Extrato bancário do período da prestação
• Extrato bancário de aplicação financeira
• Extrato bancário de folha de pagamento (quando couber)
• Notas fiscais devidamente atestadas 
• Holerites de pagamento assinados e datados
• Copia de cheque e /ou ordem bancaria 
• Três orçamentos para cada produto adquirido 
• Guia / INSS quitadas (quando se tratar de pagamento de 

pessoal)
• Guia / FGTS quitadas (quando se tratar de pagamento de 

pessoal)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSOCIAL

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SETOR DE AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APOIO AS 
ENTIDADES

TELEFONE/FAX: 3321-2363

WWW.CASCAVEL.PR.GOV.BR

Material desenvolvido por Sandra Burkouski - Agente Administrativo da Prefeitura Municipal de Cascavel e 

Encarregada do setor de auditoria de prestação de contas e apoio as Entidades.


