ANEXO I
MODELO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL
Ente recebedor:

___________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________________
Fundo recebedor:

___________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________________
Número da transferência bancária: _______________________________________________________
Número do processo:
Valor recebido:

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data do recebimento:

_____________________________________________________________

Instituição financeira:

_____________________________________________________________

Conta bancária:

___________________________________________________________________

Agência bancária: ______________________________________________________________________
Objeto da transferência bancária:

_______________________________________________________
PLANO DE AÇÃO

(Hipótese prevista no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020)
Descrição: Informar neste campo os parâmetros utilizados para definição do valor aportado na meta, tais
como a quantidade prevista de beneficiários.
Valor previsto:

___________________________________________________________________

Valor realizado:

___________________________________________________________________

Justificativa: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Hipótese prevista no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Descrição: Informar neste campo os parâmetros utilizados para definição do valor aportado na meta, tais

como a quantidade prevista de beneficiários, a metodologia empregada para definição do valor dos
subsídios e o ato por meio do qual o gestor local estabeleceu os critérios de que trata o art. 7º da Lei nº
14.017, de 2020.
Valor previsto:

___________________________________________________________________

Valor realizado:

___________________________________________________________________

Justificativa: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Hipótese prevista no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Descrição: Informar neste campo os parâmetros utilizados para definição do valor aportado na meta, tais
como os planos, os programas e os projetos previstos.
Valor previsto:

___________________________________________________________________

Valor realizado:

___________________________________________________________________

Justificativa: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ato publicado no Diário Oficial:
Data da publicação do ato:

_______________________________________________________

_____________________________________________________________
PLANO DE AÇÃO: REVERSÃO

(Hipótese prevista no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Descrição: Informar neste campo os parâmetros utilizados para definição do valor aportado na meta, tais
como a quantidade prevista de beneficiários, a metodologia empregada para definição do valor dos
subsídios e o ato por meio do qual o gestor local estabeleceu os critérios de que trata o art. 7º da Lei nº
14.017, de 2020.
Valor realizado:

___________________________________________________________________

Justificativa: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Hipótese prevista no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Descrição: Informar neste campo os parâmetros utilizados para definição do valor aportado na meta, tais

como os planos, os programas e os projetos previstos.
Valor realizado:

___________________________________________________________________

Justificativa: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ato publicado no Diário Oficial:
Data da publicação do ato:

_______________________________________________________

_____________________________________________________________
CONTRAPARTIDA PREVISTA/REALIZADA

(Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei nº 14.017, de 2020)
Valor total de contrapartida previsto: Informar neste campo o valor da contrapartida sobre o valor total
repassado na meta.
Valor total de contrapartida entregue: Informar neste campo o somatório de todas as contrapartidas
entregues.
Justificativa (na hipótese de não realização de contrapartida):

_______________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
RESULTADOS ALCANÇADOS: RENDA EMERGENCIAL
(Hipótese prevista no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Quantitativo de trabalhadores culturais beneficiados diretamente:

__________________________

RESULTADOS ALCANÇADOS: SUBSÍDIO MENSAL
(Hipótese prevista no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Quantitativo de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias beneficiados diretamente:
________
Quantitativo de trabalhadores e trabalhadoras culturais beneficiados indiretamente: Informar neste
campo o quantitativo de empregos mantidos em razão do recebimento do subsídio mensal.
LISTAGEM INDIVIDUALIZADA DOS BENEFICIÁRIOS
(

) CNPJ

(

) CPF

Número de identificação:

_____________________________________________________________

Valor total recebido: ___________________________________________________________________
Prestação de contas: ___________________________________________________________________
(

) Aprovada

(

) Reprovada

(

) Em análise

(

) Pendente de apresentação

(

) Providências adotadas em caso de reprovação

Contrapartida realizada? (
(

) CNPJ

(

) CPF

Número de identificação:

) Sim (

) Não

_____________________________________________________________

Valor total recebido: ___________________________________________________________________
Prestação de contas: ___________________________________________________________________
(

) Aprovada

(

) Reprovada

(

) Em análise

(

) Pendente de apresentação

(

) Providências adotadas em caso de reprovação

Contrapartida realizada? (
(

) CNPJ

(

) CPF

Número de identificação:

) Sim (

) Não

_____________________________________________________________

Valor total recebido: ___________________________________________________________________
Prestação de contas: ___________________________________________________________________
(

) Aprovada

(

) Reprovada

(

) Em análise

(

) Pendente de apresentação

(

) Providências adotadas em caso de reprovação

Contrapartida realizada? (

) Sim (

) Não

RESULTADOS ALCANÇADOS: EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS OU OUTROS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS
(Hipótese prevista no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020)
Quantitativo de trabalhadores culturais beneficiados indiretamente:

__________________________

Quantitativo de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias beneficiados diretamente:
________
INSTRUMENTOS RELATIVOS À HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO III DO CAPUT DO ART. 2º DA LEI Nº
14.017, DE 2020
Tipo de instrumento: ___________________________________________________________________
Identificação do instrumento:

_______________________________________________________

Total repassado por meio do instrumento: _________________________________________________
Quantidade de beneficiários:

_______________________________________________________

Publicação do resultado em Diário Oficial (Em anexo)
Comprovação do cumprimento dos objetos pactuados no instrumento
Objetos pactuados no instrumento não cumpridos e providências adotadas para reparação do dano
Edital nº X, de XX/XX/XXXX – “Artistas de Circo” R$ 100.000,00
Anexado: (

) Sim (

) Não

Edital nº X, de XX/XX/XXXX – “Artistas de Teatro” R$ 100.000,00
Anexado: (

) Sim (

) Não

Chamada pública nº X, de XX/XX/XXXX – “OSCs” R$ 1.000.000,00
Anexado: (
Prêmio: (

) Sim (
) Sim

(

) Não
) Não

Aquisição de bens e serviços: (
Outros instrumentos: (

) Sim

) Sim
(

(

) Não

) Não

Endereço eletrônico disponibilizado para dar ampla publicidade às atividades transmitidas pela internet
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais:
_________________________

_____________________________________________________________________________________
Local e data: _________________________________________________________________________
Responsável pela execução: _____________________________________________________________

ASSINATURA DO CONVENENTE
Nome
Cargo

