
NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS AUXÍLIOS 

DE INCLUSÃO DIGITAL EDITAL 119/2020 E EDITAL 155/2020 

Este comunicado tem como objetivo oferecer maiores esclarecimentos e orientações acerca da 

prestação de contas do uso dos recursos provenientes dos EDITAIS de INCLUSÃO DIGITAL 

(nº119/2020; nº 155/2020), amparadas legalmente e de acordo as recomendações da Pró 

Reitoria de Administração (PROAD) sobre prestação de contas de recursos públicos.  

Lembramos que os Editais de Inclusão Digital tiveram como objetivo oferecer aos alunos em 

situação de vulnerabilidade sócio econômica da UESB um apoio financeiro capaz de auxiliar na 

aquisição de recursos/equipamentos digitais e no acesso à internet, condições indispensáveis 

para o acompanhamento das atividades de ensino remoto, que teve início na UESB em 

19/10/202.  

Como previsto nos Editais supracitados a prestação de conta será feita a partir de dois 

procedimentos complementares; 

I. Apresentar relatório assinado pelos docentes atestando o cumprimento das atividades 

durante o ensino remoto emergencial; 

II. Apresentar autodeclaração  (Anexo VI dos Editais) assinada de que utilizou o auxílio 

para atender a finalidade deste Edital, conforme a descrição das modalidades de 

auxílios I e/ou II, anexando as devidas comprovações, a exemplo de notas fiscais, 

recibos, declarações de compra e venda etc. dos equipamentos ou materiais 

adquiridos e dos serviços pagos, de acordo com o auxílio concedido. 

A documentação deve ser enviada para  um dos e-mails; 

praejq@uesb.edu.br; prae.vca@uesb.edu.br; prae.ita@uesb.edu.br. Quanto ao período de uso do 

recurso, de pagamento e ao formato dos documentos comprobatórios esclarecemos que: 

1- Para prestação de contas dos recursos financeiros que foram 

utilizados em sua totalidade 
a) A data da compra não pode ser anterior a publicação do resultado final após recursos 

interpostos; 

b) Apresentar, 10 dias após recebimento do auxílio, auto declaração (presente nos anexos 

VI dos editais) assinada de que utilizou o auxílio para atender a finalidade deste Edital, 

conforme a descrição das modalidades de auxílios I, II ou III; 

c) Anexar à Declaração, as comprovações do uso total dos recursos; 

d) Os documentos comprobatórios podem ser: notas fiscais; recibos com CNPJ contendo 

identificação e endereço de vendedor e comprador1; declarações de compra e venda 

simples, devidamente assinadas por comprador e vendedor, contendo dados de 

identificação de comprador e vendedor (RG; CPF; NUMERO DE MATRÍCULA, ETC.), 

finalidade de uso do produto, endereço físico e eletrônico completos de comprador e 

vendedor2 

                                                           
1 Não será exigido autenticação de recibo com CNPJ. 
2 Não será exigido reconhecimento de firma das assinaturas em declarações de 

compra e venda. 
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e) Enviar ao final do semestre o relatório assinado pelos docentes atestando o 

cumprimento das atividades; 

 

 

2- Prestação de contas de recursos que foram utilizados parcialmente 
 

a) Apresentar, 10 dias após recebimento do auxílio, auto declaração (presente nos anexos 

dos editais) assinada de que utilizou o auxílio para atender a finalidade deste Edital, 

conforme a descrição das modalidades de auxílios I, II ou III; 

b) Anexar à Declaração, as comprovações dos recursos utilizados: notas fiscais, ou recibos 

com razão social e descrição do equipamento/serviço ou declarações de compra e 

venda autenticada, com identificação de comprador e vendedor, com data após 

assinatura do termo de compromisso 

c) Devolver o montante de recursos não utilizados. Os procedimentos serão orientados 

posteriormente pela universidade; 

d) Enviar ao final do semestre o relatório assinado pelos docentes atestando o 

cumprimento das atividades; 

 

3- Prestação de contas de recursos que não foram utilizados 
a) O discente receberá por email um documento encaminhado pela Universidade 

denominado Documento de Arrecadação Estadual - DAE, com dados já preenchidos 

contendo o valor a ser devolvido; 

b)  O documento se constitui em ordem de pagamento que deverá ser efetuado no banco 

ou caixa eletrônico.  

c) Enviar comprovação do pagamento anexado a cópia do DAE para o email já indicado de 

prestação de conta 

Vitória da Conquista, 20 de novembro de 2020 

 

                                                      

 Prof.ª. Me.  Selma Norberto Matos 

Assessora Especial de Acesso, Permanência Estudantil e Ações Afirmativas (AAPA) 

 

 


