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Anexo – Modelo de Check-list  
 

Obs. Este anexo visa apenas orientar as entidades e não é exaustivo. Isso significa que a 
entidade deverá observar, também, outras disposições ou regras que, embora não constem 
aqui tratadas, estejam presentes no plano de trabalho aprovado, termo de fomento ou acordo 
de cooperação, lei autorizadora do repasse e legislação e regulamentação aplicável sobre a 
matéria.   

 
ATENÇÃO: documentar tudo, para fins de posterior 

comprovação 
 
☐ Abri conta corrente específica para receber os recursos 
 
☐ Publiquei com antecedência o termo de fomento e o plano de 
trabalho no site da entidade e na rede social da entidade (facebook, 
instagram, etc) 
 
☐ Afixei com antecedência no mural da entidade o termo de 
fomento e o plano de trabalho 
 
☐ Divulguei amplamente o projeto perante o público em geral 
 
☐ Executei o projeto realizando a contento todas as atividades e 
programação previstas no plano de trabalho 
 
☐ Realizei a pesquisa de satisfação 
 
☐ Realizei todas as despesas no tempo correto e dentro do prazo 
previsto 
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☐ Realizei as despesas conforme previsto no plano de trabalho, 
observando os limites para cada categoria de despesa 
 
☐ Realizei todas as despesas de forma econômica 
 
☐ Paguei todos os prestadores de serviço/fornecedores via 
transferência bancária, da conta corrente específica para a conta do 
prestador/fornecedor  
 
☐ Só adquiri itens/serviços de fornecedores que emitem nota fiscal 
 
☐ Em todas as notas fiscais constam a descrição detalhada dos itens 
e/ou serviços adquiridos, bem como os dados da parceria  
 
☐ Devolvi para a Prefeitura eventuais valores que sobraram 
 
☐ Devolvi para a Prefeitura eventual rendimento dos recursos 
gerados na conta bancária específica, ou solicitei oportunamente a 
sua utilização nas despesas do projeto 
 
☐ Elaborei o relatório de execução do objeto e o relatório de 
execução financeira, e juntei todos os documentos necessários (vide 
pergunta 11) 
 
☐ Cumpri o prazo de entrega da prestação de contas, via plataforma 
eletrônica 
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