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 O presente documento tem como finalidade 

orientar os Coordenadores na elaboração e 

execução dos Projetos, a fim de que conheçam os 

trâmites e encargos neles incidentes.

 Objetiva ainda o presente trabalho esclarecer aos 

nossos parceiros, a adoção dos procedimentos 

necessários para o cumprimento das metas 

propostas, objetivando alcançar resultados com 

maior eficiência e celeridade.

Ainda nesse intuito, objetiva a fundação atender as 

exigências decorrentes da implantação do e-Social 

e Sped – Sistema Público de Escrituração Digital, 

que centralizará as informações da Receita Federal, 

do Ministério do Trabalho, do INSS e da Caixa 

Econômica Federal e tem como premissa a 

c o n s o l i d a ç ã o  d a s  o b r i g a ç õ e s  f i s c a i s ,  

previdenciárias e trabalhistas, implantado a partir 

de 01/2014 e de que esta Fundação se reorganize 

para cumprir tempestivamente as obrigações, 

pois a fiscalização será on-line, averiguando 

e multando automaticamente as 

infrações cometidas.

Apresentação
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 INÍCIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Após a assinatura e publicação do contrato será feita a 

abertura da conta corrente específica para o projeto e, 

em seguida, é realizada a capacitação da equipe para a 

movimentação no Sistema de Gestão de Projetos 

Conveniar, sendo na oportunidade solicitadas as 

indicações dos técnicos para:

 Receber senha para acessar o projeto via web; 

 Discutir o plano de execução do projeto; 

 Solicitar compras de bens materiais e serviços;

 Providenciar junto ao Coordenador o atesto nas 

notas fiscais; 

 Acessar diariamente o Conveniar e providenciar 

junto ao Coordenador a solução das pendências 

constantes no Sistema para maior agilidade nos 

processos;

 Acompanhar o prazo de vigência do Contrato do 

Projeto.

 CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Para viabilizar as contratações (CLT e Autônomo) e as 

Orientações para
Execução de Projetos
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concessões  de bolsa  (Pesquisa,  Ens ino ou          

Extensão) o Coordenador de Projetos deve proceder da 

seguinte forma: 

 CONTRATAÇÃO CLT

A solicitação para contratação CLT, devidamente 

prevista no Plano de Execução, deverá ser feita através 

do formulário de cadastro (anexo I), com todos os 

campos preenchidos corretamente. Em caso de erro no 

preenchimento, o sistema bloqueará automaticamente 

a continuidade do processo de contratação. 

No ato da solicitação deverá ser definido o tipo de 

contrato (prazo determinado ou indeterminado) sendo 

encaminhada a documentação do candidato, conforme 

listagem do anexo I.

Com a implantação do e-Social, já em vigência, as 

contratações e demissões (emprego) deverão ser 

solicitadas previamente, haja vista que as informações 

prestadas ao referido programa são on line, não 

existindo a possibilidade de retroagir data para 

admissão e demissão.  

Dessa forma, caberá ao coordenador do projeto, 

antever as contratações e demissões sob pena

 de inviabilizar a ação pretendida. 

Registre-se que a contratação/demissão 77



somente se efetivará a partir da data da 

entrega do formulário de solicitação acompanhado 

da documentação (listada no Anexo I) e a apresentação 

do candidato/demitido ao Serviço de Medicina do 

Trabalho da FJMONTELLO. Na contratação de candidato 

que esteja em outro Estado, além dos documentos 

constantes no anexo mencionado, caberá a este 

providenciar Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, 

acompanhado dos exames complementares previstos 

pelo PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional da FJMONTELLO, sendo posteriormente 

ressarcido por essa instituição mediante a apresentação 

dos comprovantes válidos. Neste caso, a contratação 

será efetivada com o recebimento da documentação e 

do ASO acompanhado dos exames complementares. 

Nos contratos de trabalho por tempo determinado 

(limite de 02 anos), não haverá o período de experiência 

(90 dias), e só será possível a rescisão contratual por 

justo motivo, desde que os fatos (infrações) sejam 

comunicados imediatamente a esta fundação, sob pena 

de impossibilidade de dispensa.

A rescisão por aviso prévio indenizado é imediata e por   

aviso prévio trabalhado se prolongará por 1 (um) mês, 
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neste último caso, o colaborador, durante o período que 

estiver de aviso prévio, terá o direito de se ausentar por 

02 (duas) horas diárias ou 07 (sete) dias consecutivos.

É responsabilidade da Coordenação do Projeto fiscalizar 

o respectivo contrato de trabalho dos colaboradores, 

especialmente no que tange a assiduidade (folha de 

ponto), prazo do contrato de experiência, gozo de férias 

e demais obrigações trabalhistas.

Em caso de infrações trabalhistas, deverá a 

Coordenação comunicar à fundação imediatamente, a 

fim de que sejam adotadas as providencias cabíveis. 

As solicitações para gozo de férias deverão constar em 

uma escala anual elaborada pela Coordenação do 

Projeto e encaminhada ao RH da fundação no inicio de 

cada exercício.

Em caso de alteração da escala, a solicitação de férias 

deverá se dá com antecedência de no mínimo 30 (trinta) 

dias.

É expressamente vedada a compra de férias.

Cabe a FJMONTELLO nos contratos celetistas o 

pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, 

cuja composição demonstramos a seguir:
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COMPOSIÇÃO DO ENCARGOS SOCIAIS - CLT

A CARGO DO EMPREGADOR

INSS Contribuição Empresa

SESI/SESC

SENAI/SENAC

INCRA

Salário Educação

Seguro Acidente de Trabalho

SEBRAE

FGTS

Férias

Auxílio Doença

Licença Maternidade/Paternidade

Faltas legais

Acidente de Trabalho

13º Salário

Encargos Férias / 13º

Aviso Prévio Indenizado

Indenização Adicional

Multa FGTS nas recisões sem justa causa

TOTAL DE ENCARGOS

0

0

0

0

0

0

0

8,00

12,37

1,90

0,02

0,69

0,33

10,86

10,86

0,08

4,00

51,44

2,33

%
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      Além dos encargos anteriormente especificados, a      

FJMONTELLO, para fins de provisão mensal acrescenta 

o valor de 7% referente à média dos dissídios coletivos 

das diversas categoriais de profissionais, totalizando 

58,44%, para o cálculo dos custos de pessoal nos 

projetos.

 CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMOS

A solicitação de contratação Serviços de Terceiros 

Pessoa Física-Autônomo será feita através do 

preenchimento do cadastro no Sistema Conveniar 

(anexo II), sendo necessária a formalização de contrato 

de prestação de serviço, e, para fins de pagamento, será 

obrigatório à apresentação de nota fiscal avulsa.

Os contratos de prestação de serviço não poderão 

ultrapassar o período de 90 (noventa) dias.

CONCESSÃO DE BOLSAS COM RECURSOS DOS        

PROJETOS

As bolsas tem natureza de doação civil destinadas à 

realização de estudos, pesquisas, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico e serão pagas aos estudantes  de 
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cursos técnicos, de graduação e pós-graduação e  

aos servidores da Universidades Federais vinculados 

aos projetos que estão sendo viabilizados pela 

FJMONTELLO, conforme previsto na Lei 12863/2013.

 As bolsas deverão estar previstas no Plano de Trabalho 

dos Projetos, com os respectivos valores.

A seleção dos bolsistas (estudantes, professores e 

tutores) é de competência da Instituição contratante.

“Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo 

e de pesquisa caracterizadas como doação, quando 

recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou 

pesquisas e desde que os resultados dessa atividade não 

representem vantagem para o doador, nem importe em 

contraprestação de serviço.” (Lei 9.250/1995 art. 26).

“Não estão sujeitas à parcela de contribuição do INSS, as 

importâncias referentes à bolsa de ensino, pesquisa e 

extensão pagas pelas instituições federais de ensino 

superior, de pesquisa científica e tecnológica e pelas 

fundações de apoio, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, conforme art. 7º do Decreto nº 5.205, 

de 14 de setembro de 2004.” (IN RFB 971 de 3/11/2009, 

inciso XXVI, art. 58).

Para fins de inclusão e pagamento de Bolsas faz-se 
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necessário,  além da sol ic itação no Sistema        

Conveniar, o encaminhamento da Portaria emitida pela 

autoridade competente que a concedeu.

Mensalmente a Coordenação do Projeto deverá 

encaminhar até o dia 25 a relação dos bolsistas que estão 

aptos para receber o pagamento, bem como as 

inclusões e as substituições. Cumprido este prazo, o 

pagamento acontecerá no 5º dia útil do mês 

subsequente.

As solicitações de inclusão e substituições de bolsistas 

após o dia 25 de cada mês terão os pagamentos 

agendados para o 10º dia útil do mês subsequente.

 COMPRAS DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS 

PESSOA JURÍDICA

 O processo de compra será iniciado com a 

solicitação da Coordenação do Projeto no Conveniar, 

analisado pela Gerência de Projetos, que verificará a 

previsão no Plano de Trabalho. Aprovado, o pedido é 

encaminhado ao Setor de Compras e Licitação para as 

providências. Recebidas no site da FJMONTELLO, as 

propostas serão encaminhadas via Conveniar para o 

Parecer do Coordenador, registrando-se que a 

continuidade e a agilidade do 
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processo dependem do retorno do Parecer 

Técnico.

 É vedada a compra de bens, materiais e serviços 

fora das disposições acima.

 Os bens e materiais serão sempre recebidos pela 

FJMONTELLO, que encaminhará a nota fiscal 

correspondente para atesto do Coordenador. Esta 

deverá ser devolvida devidamente atestada até 48h 

após o seu recebimento, a fim de que seja efetuado o 

pagamento em até 72h.

Os bens adquiridos com recursos dos projetos serão 

entregues à Coordenação mediante Termo de Guarda e 

Responsabilidade até que seja concluído o processo de 

doação, com o respectivo registro em Cartório.

 RESSARCIMENTO

A FJMONTELLO poderá ressarcir, em caráter 

excepcional, os Coordenadores, Bolsistas ou Técnicos 

contratados pela CLT participantes de projetos, nas 

despesas que sejam pertinentes ao seu objeto, inclusive 

despesas como inscrições em congresso, valores de 

diárias insuficientes para cobertura das despesas 

com  deslocamento, hospedagem e alimentação.

   Na hipótese de não haver recebimento de diárias, as 
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despesas com táxi e alimentação serão ressarcidas, 

observadas as condições do item prestação de contas.

 ADIANTAMENTO

 5.1 - Pessoa Física

Adiantamento é a maneira de se realizar despesa, nos 

casos em que esta, pela urgência e condições, não possa 

ser processada normalmente. A despesa por 

adiantamento se caracteriza pela excepcionalidade e 

não deve se constituir regra geral, devendo ser 

devidamente justificada sua solicitação. As quantias 

recebidas como adiantamento, serão depositadas em 

conta bancária do responsável pelo adiantamento.

Somente será concedido adiantamento, para 

colaboradores da FJMONTELLO, Coordenadores, 

Bolsistas ou Técnicos contratados pela CLT, 

participantes do Projeto, para fins de aquisição de 

materiais, passagens rodoviárias, fluviais, ferroviárias, 

ou outras formas de transporte, combustíveis, previstos 

no Plano de Trabalho.

É vedada a aquisição de bens permanentes, materiais 

para estoque e contratação de serviços.

O valor máximo de adiantamento é de 
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R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A prestação de contas será feita no prazo de 30 

(trinta) dias, a partir da data do recebimento na conta 

corrente do responsável, via Sistema Conveniar, com a 

apresentação dos comprovantes das despesas e do 

depósito do saldo (se houver), na conta corrente do 

projeto.

 5.2 -Pessoa Jurídica 

Somente será concedido adiantamento à Pessoa 

Jurídica mediante apresentação do documento fiscal. 

Em casos excepcionais, tais como eventos que incluam 

hospedagem ou outros serviços que não possam emitir 

o documento fiscal antecipadamente, ficará sob a 

responsabilidade do Coordenador a apresentação 

deste. A solicitação deverá ser feita via Ofício.

 5.3 – Caixa

Excepcionalmente, para o Hospital Universitário será 

concedido diariamente um adiantamento, em espécie 

com recursos do Caixa, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Cuja  prestação de contas também deverá ser 

diária.

 P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S  P A R A  
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RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO

As despesas  serão comprovadas  mediante  

apresentação das notas fiscais/faturas/recibos, 

devidamente atestados e quitados, sempre originais, 

não sendo aceitos em fotocópias, rasuras, emendas ou 

entrelinhas que prejudiquem sua clareza ou 

legitimidade, emitidos em nome da FJMONTELLO com 

as seguintes informações:

 Fundação Josué Montello

 Endereço: Travessa do Currupira, 42 Centro

 CEP 65560-020 – São Luís Maranhão

 Telefone: 98 2107-7100

 CNPJ: 01.441.372/0001-16

 Inscrição Estadual: Isenta

 Inscrição Municipal: 2721800-8

           OBSERVAÇÕES

   Em todos os casos, o extravio ou a não entrega dos 

documentos fiscais que comprovem as despesas, por 

qualquer motivo, caberá ao favorecido a devolução do 

valor correspondente na conta corrente do projeto. Não 

o fazendo espontaneamente, a FJMONTELLO reterá a 

importância devida dos eventuais créditos do 

mesmo. 
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 Considerando que a atual legislação que 

regulamenta a emissão da nota fiscal eletrônica, 

quando for o caso, permite que o fornecedor ao 

expedi-la, disponibilize para o credor, os arquivos XLM e 

DANFE, portanto deverá ser solicitado ao fornecedor, 

que ao expedir as notas fiscais, encaminhe 

imediatamente os arquivos acima mencionados para o 

e-mail do setor de Compras:             

 DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

Nos pagamentos decorrentes de contratos serão 

retidos os tributos e contribuições devidas. 

Por se tratar a FJMONTELLO de entidade filantrópica, 

portadora do CEBAS, nos termos do art.195, §7º CF, está 

isenta do recolhimento da cota patronal do INSS, SAT e 

terceiros.

compras@fjmontello.com.br
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               ENCERRAMENTO DO PROJETO

Caberá ao Coordenador do Projeto atentar para o prazo 

de vigência do contrato através do Sistema Conveniar, 

observando-se o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 

antes de seu término, para aditamento contratual, 

aquisição de bens materiais e serviços, ressaltando-se 

que o Sistema Conveniar bloqueará qualquer solicitação 

no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do projeto.

                ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao término do Projeto, a FJMONTELLO solicitará, ao 

Coordenador, que intervenha junto à autoridade 

contratante, a emissão do competente Atestado de 

Capacidade Técnica.
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Fundação Josué Montello
Travessa do Currupira, 42

Centro - São Luís - Maranhão
Cep: 65.020-560

Fone: (98) 2107 7100
Fax: (98) 2107 7110

Gerência de Projetos
Fone: (98) 2107 7132

fjmontello@fjmontello.com.br

www.fjmontello.com.br


