
Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS
NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO

OFÍCIO Nº …..............................
…................................................ de …........................ de ....

Excelentíssimo Senhor
Leonardo Moura Vilela
Secretário de Estado da Saúde

Senhor Secretário,
Encaminho  a  V.  Exa.,  para  apreciação,  a  Prestação  de  Contas  (parcial  ou  final),

proveniente dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde, na modalidade Fundo a
Fundo, através da Portaria nº …......../............, composta dos seguintes documentos:

(    ) Ofício de encaminhamento da prestação de contas -  Anexo
(    ) Relatório de Cumprimento do Objeto – Anexo II
(    ) Cópia do Plano de Trabalho aprovado
(    ) Cópia da Portaria de destinação dos recursos e sua publicação
(    ) Relatório de execução Físico-Financeira -  Anexo IV
(    ) Cópia do Termo de Aceitação de Obra (quando for o caso)
(    ) Comprovante,  por meio de Registro no Cartório de Registro de Imóveis,  de Averbação de Construção ou

Ampliação de Imóvel (quando for o caso)
(    ) Cópia de documentação comprobatória de Serviços de Instrutoria (quando for o caso)
(    ) Fotos do Objeto

Obs.: 
1 - A Prestação de Contas, parcial ou final, relativa aos repasses através de Portaria, na modalidade fundo a fundo, é
obrigatória, conforme disposto em legislação específica e suas alterações;
2 – A Prestação de Contas Parcial consiste na documentação a ser apresentada para comprovar a execução de uma ou
mais parcelas recebidas, quando os recursos forem liberados na forma de parcelas;
3 – A Prestação de Contas Final, produto da consolidação das Prestações de Contas Parciais ou referentes ao total
recebido de uma só vez, é aquela apresentada de pois da consecução do objeto ou objetivos pactuados, até 60 (sessenta)
dias após sua execução.

Coloco-me à disposição de V. Excia. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

_____________________________________
Nome do prefeito

Prefeito do Município de ...


