ANEXO VI
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Art. 61, IV
Referente: Chamamento Público/Dispensa/Inexigibilidade nº xx/xxxx
OSC Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Objeto da Parceria:
Valor R$
Tipo da Parceria: Colaboração/Fomento/Acordo de Cooperação

Parecer sobre a execução do objeto
A prestação de contas de Execução do Objeto foi apresentada de forma
(tempestiva/intempestiva).
Com relação à prestação de contas de execução do objeto, o indicador de
desempenho constante no Plano de Trabalho foi ______________________. Em
análise à sua evolução, considerando que a meta prevista de evolução foi de atingir
___________, conclui-se que ...................................
O desempenho constatado na movimentação do indicador de desempenho se deu em
razão da execução de suas ações (projetos e atividades).
(Descrever um resumo sobre as atividades e projetos, comparando o executado com o
realizado).
Por fim, em relação à execução do objeto, analisando a pesquisa de satisfação do
público alvo da parceria constata-se que ..........................................................
Dessa forma, conclui-se pela (aprovação/aprovação com ressalvas/rejeição) da
execução do objeto da Parceria pelas análises retro referidas.
Parecer sobre a execução financeira da parceria
A prestação de contas Financeira foi apresentada de forma (tempestiva/intempestiva).
Em análise ao Plano de Trabalho e a prestação de contas, verifica-se que das ações
planejadas x (descrever) foram executas dentro dos valores propostos e y (descrever)
ultrapassaram os valores inicialmente previstos, perfazendo um total do plano de
trabalho previsto de R$ ............e um total executado de R$..........
Comparando-se o valor transferido e o valor efetivado contabilizado como despesa,
tem-se:
Saldo inicial:

Repasses recebidos:
Despesas por competência:
Valores pagos:
Saldo a Pagar:
Saldo da Parceria a Restituir:
Em relação às contas de despesas lançadas e a documentação acostada como
comprobatória destaca-se que: (descrever se há alguma inconformidade na
documentação).
Em relação ao saldo das contas, estas representam a (adequação/inadequação) aos
documentos comprobatórios apresentados.
Dessa forma, conclui-se que as contas apresentadas pela Organização .... está
(Regular ou Regular com ressalvas ou Irregular), recomendando-se (se for o caso...).

