
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
      
      Senhores ,

       Estamos encaminhando ao Setor de Prestação de Contas  a Prestação de Contas dos recursos financeiros 
repassados pela Prefeitura Municipal de Pelotas, referentes ao Termo de Fomento  edital 01/2018 do PROESPORTE, no 
valor de R$ ________________________, para fins de análise da documentação e da aplicação dos recursos, de acordo 
com os itens assinalados abaixo:
(  ) Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados
(  ) Consolidação da pesquisa de preços (03 orçamentos)
(  ) Extrato da conta corrente de todo o período da execução do projeto
(  ) Extrato da aplicação financeira de todo o período da execução do projeto
(  ) Notas fiscais/faturas/RPAs – Originais
(  ) Cópias dos cheques e/ou comprovantes de pagamentos magnéticos
(  ) Devolução da aplicação financeira na conta bancária do ProEsporte
(  ) Cópia do ofício de solicitação para a utilização do valor da aplicação financeira do Termo de Fomento

DATA NOME DO PROPONENTE ASSINATURA

____________ __________________________________________________ ____________________________

II– PARECER da Prefeitura Municipal

Ao analisarmos a execução FÍSICO-FINANCEIRA, concluímos que:
                                                                                                                                                                                                                      SIM          NÃO
1 – O  Proponente   apresentou a Prestação de Contas  em conformidade  com convênio?.                                                    (      )         (      )
2 - Os recursos foram aplicados e atenderam os objetivos previstos no Projeto?                                                                       (      )         (      )
Caso alguma das alternativas acima for negativa, especificar o(s) motivo(s)

  RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSINATURA

NOME DO SUPERINTENDENTE DO DESPORTO 

                           

ASSINATURA

                                                                                  PELOTAS   __ _/____/___  

III – PARECER do Conselho  Municipal de Desporto  (CMD)

Após a análise da documentação, acima relacionada, e a verificação do recebimento dos materiais e/ou serviços, concluímos que a utilização dos 
recursos financeiros foi considerada:
(   )  REGULAR
(   )  IRREGULAR – especificar, abaixo, os motivos da irregularidade, se for o caso

CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO (CMD):
1 -  NOME: ________________________________________      ASSINATURA  ______________________________

2 -  NOME: ________________________________________      ASSINATURA  ______________________________

3 -  NOME: ________________________________________       ASSINATURA ______________________________
DATA: _______/ _______/_______


	NOME DO PROPONENTE
	ASSINATURA
	PELOTAS __ _/____/___


