
ANEXO XVI 
 

MODELO RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 
(Prestação de Contas Final) 

 
Observação: O relatório deve conter, no mínimo, os dados solicitados abaixo: 
Número da Parceria 016/2018 Período de Execução Junho à Julho de 

2018 
Período de Vigência 14/06 a 
27/07 

Nome da organização Associação Desportiva Itajaiense  

CNPJ: 
04.742.293/0001-
33 

Telefone: 
47-99969-
6020 

E-mail 
vinicius@sesinformatica.com.br 

Nome do Órgão Repassador 
FMEL 

Objeto da parceria 
Adquirir materiais específicos para a prática da modalidade de handebol: bolas e cola aderente para as equipes de 

handebol masculino na cidade de Itajaí. 

 

1 Relatório – Execução das Metas 
 

1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho): 

Adquirir 10 bolas tamanho infantil 
Adquirir 9 bolas tamanho cadete 
Adquirir 8 bolas tamanho juvenil e adulto 
Adquirir 2 potes de cola (500g) 

1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado 
com o efetivamente executado): 

Adquirir 9 bolas tamanho cadete 
Adquirir 9 bolas tamanho juvenil e adulto 

      Adquirir 5 potes de cola (500g) 
1.3 Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a 
população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação 
anterior, durante e posterior a implantação do projeto): 
 
Foram alcançados todos os objetivos estabelecidos no plano de trabalho. 
 

1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi 
atingido em sua totalidade): 
 
Todas as ações estabelecidas no Plano de Trabalho foram cumpridas, possibilitando a utilização dos 
materiais esportivos nos treinamentos das equipes de handebol masculino do município.  
 

1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas: 
Todas as ações estabelecidas no Plano de Trabalho foram cumpridas dentro do cronograma apresentado. 
 

 
 
 
Data: 27/07/2018.  
 

 
 
 
Vinicius do Nascimento  
Representante Legal 

 
 
 
Assinatura do Presidente ou do 
Representante Legal 

 
Os dados descritos acima devem compreender também sobre: 
 
I – Execução das metas 

a) Metas pactuadas; 
b) Percentual de execução de cada meta; 
c) Forma de execução de cada meta (métodos utilizados); 
d) Data da execução de cada meta; 
e) Quantidade de beneficiários de cada meta; 
f) Benefícios alcançados. 

 
II – Informações complementares 
- Outras informações que julgar pertinente 

mailto:vinicius@sesinformatica.com.br

