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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas é uma comprovação formal que precisamos 
entregar ao incentivador e/ou patrocinador, demonstrando tudo 
aquilo que foi realizado no projeto, tanto no aspecto qualitativo 

(que se refere à execução do objeto proposto) quanto no 
quantitativo (quais foram as ações e como utilizamos o recurso que 

nos foi concedido).



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

• O fator determinante para que uma prestação de contas 
seja aprovada junto ao patrocinador é termos construído 

um projeto bem planejado e consequentemente, bem 
executado.

• A nossa jornada começa na elaboração, continua ao 
longo da execução e a prestação de contas é o 

encerramento deste ciclo.

• A prestação de contas se inicia no ato da elaboração do 
projeto e se concretiza na sua execução.



O QUE PRECISAMOS PARA PRESTAR 
CONTAS DE UM PROJETO?

•Ofício de encaminhamento, caso seja necessário alterar algo durante a execução;

II. Relatório de prestação de contas final contendo:

•Relatório de cumprimento do objeto - comprovação da realização do objeto cultural por meio de fotos,

clipping contendo recortes de jornais, revistas, sites, declarações e/ou material de comunicação

gráfico, impresso e digital, listas de presença, declaração dos espaços, como também outros

documentos pertinentes, que demonstrem de forma inequívoca o cumprimento do objeto.

•Relatório de execução financeira (originais ou cópia autenticada), recibos de pagamentos, notas

fiscais.



• Relatório de cumprimento da contrapartida social obrigatória, assim como

da

contrapartida social oferecida (se houver), junto com documentação

comprobatória.

• Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver.

• Extrato zerado da conta bancária específica compreendendo o período do

recebimento da 1a parcela até o último movimento bancário.



É fundamental ficar atento aos prazos e aos

procedimentos necessários colocados por cada
edital.



Prestar contas também para a sociedade, dar uma devolutiva para a comunidade.

As pessoas terem acesso ao que foi produzido pelo projeto.

A Importância da Contrapartida Social



→ dicas:

• E-mail específico (desde o início do projeto).
• Organização de notas fiscais e compras (fotografar e arquivar).
• Gestão financeira (sequência da planilha e contadores).
• Organização de visitas técnicas e reuniões (fotografias, relatos e arquivos).
• Comunicação dos fluxos e consensos entre a equipe para tomada de decisões.
• Ofícios, autorizações e outros documentos assinados por todas as partes envolvidas.
• Protocolos nos órgãos responsáveis.
• Trabalho com amigos e função.

Capacidade gerencial e organização



• Cartas, recados e e-mails que demarquem sua trajetória - inclusive de 
encerramento.

• Registros de avaliações.
• Fotografias (ações, planos abertos e fechados, celular).
• Vídeos.
• Publicações (registro impresso/ digital - foco em demarcar a atuação, 

documentar).
• Clipping (recorte midiático - o que saiu na mídia a respeito do que você 

faz?).
• Testemunhos e relatos (prints de redes sociais, e-mails, declarações).

Memória e registro



Memória e registro

• Listas de presença.

• Relatório final.

• Continuidade do seu trabalho ou do seu projeto.


