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Prezados (as), 
. 
Dando continuidade ao trabalho de apoio e informação aos selecionados no Edital de Seleção Pública promovido em
Diamantina com recursos da Lei Aldir Blanc, nesta comunicação vamos tratar da PRESTAÇÃO DE CONTAS que
deve ser cumprida pelos selecionados. 
.
Conforme o disposto no subitem 11.2 do edital:
11.2. A Prestação de Contas será realizada por meio de apresentação de Relatório de Execução da Proposta, nos
moldes o ANEXO VII deste Edital, onde o Proponente deverá informar nos campos pertinentes dados quantitativos e
qualitativos sobre: o cumprimento do objetivo da proposta; participação do público beneficiado da proposta;
cumprimento das metas da proposta, planilha de cumprimento do plano de aplicação, além de apresentar arquivo
impresso e digitais que comprovem as informações prestadas (exemplo: fotografias, listas de presença, peças
gráficas e digitais; reportagens, vídeos, etc.); 
.
O que será requerido dos selecionados no momento da prestação de contas:
.
1º. O Selecionado deverá preencher e encaminhar (por meio digital ou físico) o relatório de Relatório de Execução da
Proposta, nos moldes o ANEXO VII (clique aqui para baixar)
.
2º. O Relatório de Execução da Proposta não é um relatório contábil-financeiro, por isso, não é necessário
encaminhar nenhum documento fiscal (cupom fiscal, nota fiscal, recibo) referente ao que será informado no item 12.
Planilha de Cumprimento do Plano de Aplicação. Mas, recomendamos que tudo que foi proposto em termos de
aquisições, contratações de serviços, pagamentos de cachês, locações, etc., esteja resguardo pela emissão do
respectivo documento fiscal, para o caso de haver fiscalização do Ministério do Turismo, Tribunal de Contas ou do
Município.
.
3º. Os campos mais importantes do Relatório de Execução da Proposta são os itens 9, 10, 11 e 13.  Através da
análise das informações e arquivos desses campos será realizada avaliação do cumprimento efetivo da proposta.
Por isso, invistam nas divulgações de suas propostas, mobilizem pessoas, movimentem as redes sociais, façam
barulho para que sua proposta tenha engajamento, participação e retorno da comunidade. Invistam também na
escrita das informações. Poucas informações poderão acarretar na rejeição do relatório.

http://diamantina.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/ANEXO-VII-RELATORIO-DE-EXECU----O-DA-PROPOSTA.docx


.
Segue em anexo o Relatório de Execução da Proposta.
.
Para facilitar a comunicação com os selecionados criamos um grupo no aplicativo Whatsapp. Para entrar no grupo
basta abrir o link com o aplicativo:
https://chat.whatsapp.com/JpXdEOT2bNq2M2SZECads8
.
Seguimos à disposição!
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