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- as recursos repassados pelo PARCEIROPUBLICOa PARCEIRAPRIVADA,enquanto nao

utilizados, serao obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupam;:a,se a previsao de seu uso
for igual ou superior a 1 (um) mes, ou em fundo de aplica~ao financeira de curto prazo ou
opera~ao de mercado aberto lastreada em tltulos da dlvida publica, quando 0 prazo previsto para
sua utiliza~ao for igual ou inferior a 1 (um) meso as rendimentos das aplica~oes financeiras serao
obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos as mesmas condi~oes de
presta~ao de contas exigidas para os recursos transferidos.
§ 4Q-As despesas correrao a conta do or~amento vigente:
FONTE01- CONVENIOMUNICIPIO- FUCONDI
NATUREZADA DESPESA- 3.3.50.43.00
PROJETODETRABALHO- 08.243.4009.2068

cLAUSULA SETIMA

-

DA PRESTAc;AO DE CONTAS

A PARCEIRA
PRIVADAelaborara e apresentara ao PARCEIROPUBLICOpresta~ao de contas
mensalmente, com comprova~ao do adimplemento das metas e de todos os recursos de origem
publica recebidos mediante este Termo de Colabora~ao, ate 0 decimo dia do mes seguinte ao
vencido.
PUBLICOa Presta~ao de Contas
§ 1Q- A PARCEIRAPRIVADA devera entregar ao PARCEIRO
instrulda com os seguintes documentos:
I - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execu~ao do objeto, oriundos

dos recursos recebidos do PARCEIRO
PUBLICO,
assinados pelo contabilistae pelo responsavelda
PARCEIRA
PRIVADA
indicado na Clausula Terceira, I, IIf';
II- extrato bancario referente ao perlodo da presta~ao de contas.
III- copia de todos os documentos de despesa.
§ 2Q - as originaisdos documentos comprobatoriosdespesas constantes dos demonstrativos
de que trata 0 inciso I do Paragrafo anterior deverao ser arquivados na sede da PARCEIRA
PRIVADApor, no mlnimo, cinco anos, devendo ser aposto carimbo nos documentos de despesa
com a seguinte frase: IIpago com recurso publico".

- as responsaveis pela fiscaliza~ao deste TERMO DE COLABORAc;AO,
ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utiliza~ao dos recursos pela PARCEIRA
PRIVADA,que so poderao ser utilizados na forma prevista no Projeto, darao imediata notlcia a
Secreta ria do Desenvolvimento Social,sob pen a de responsabilidade.
§ 3Q

§ 4QAo final do exerdcio apresentar a concilia~ao bancaria constando os creditos e debitos.

