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Anexo IV - Instruções de Prestações de Contas do Pr ojeto/Evento e Modelo de Planilha de 
Prestação de Contas 

No prazo de até 30 dias após a realização do Projeto/Evento, o patrocinado deverá 

encaminhar ao patrocinador um relatório impresso, evidenciando a realização do Projeto/Evento e 

o cumprimento da contrapartida do patrocínio, com o detalhamento de todo o retorno institucional 

estabelecido no Projeto/Evento.  

Caso o proponente não envie a prestação de contas no prazo estipulado, a CODEMIG se 

reserva ao direito de não efetuar a liberação da verba de patrocínio anteriormente aprovada.  

Para os Projetos/Eventos ocorridos em novembro, o patrocinado deverá efetuar a 

prestação até o 15º (décimo quinto dia) do mês de dezembro. Caso as prestações de contas sejam 

enviadas após o prazo estipulado, a CODEMIG se reserva ao direito de não efetuar a liberação da 

verba e cancelar o patrocínio anteriormente aprovado.  

Para a prestação de contas, é necessário que sejam enviados o relatório financeiro 

conforme modelo Anexo IV - Item I, o relatório de contrapartidas de comunicação conforme modelo 

Anexo IV - Item II e o relatório de avaliação do Projeto/Evento conforme modelo Anexo IV - Item III. 

Esse material será analisado e, após sua validação, serão iniciados os procedimentos para 

pagamento.  

O valor a ser repassado ao patrocinado consistirá naquele previsto no contrato, deduzido 

de eventuais despesas não comprovadas por documentos fiscais hábeis ou estranhas ao objeto do 

contrato. Serão consideradas igualmente irregulares e, assim, passíveis de glosa, as despesas não 

associáveis ao Projeto/Evento. Será referência para a glosa o valor previsto no orçamento inicial do 

Projeto/Evento. 

  



 

 

  

 
Página 2 de 11 

Edital de Patrocínio – 2º Semestre/2017 
 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 

Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.Codemig.com.br 

Anexo IV - Item I - Relatório Financeiro 

O relatório financeiro é composto por uma planilha na qual o proponente discrimina todos 

os gastos incorridos em seu Projeto/Evento, acrescida da documentação fiscal apenas dos 

produtos/serviços que serão efetivamente pagos com patrocínio da CODEMIG.  

Pede-se que as notas tenham, preferencialmente, no campo “Descrição do Serviço” ou 

“Discriminação do Serviço”, além do serviço prestado, o nome e a data do Projeto/Evento que está 

sendo patrocinado. Exemplo: Serviço de locação de Van para o Projeto/Evento tal realizado no 

período x a y. Não serão aceitos recibos, exceto, quando for o caso, Recibo de Pagamento 

Autônomo (RPA), com todos os comprovantes de encargos recolhidos. 
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Anexo IV - Item I - Modelo de Relatório Financeiro  

 

Obs.: Anexar apenas as notas fiscais e/ou cupons fiscais referentes aos itens patrocinados pela 
CODEMIG em    ordem numérica, de acordo com os itens enumerados na planilha. 

LOCAL E DATA 

Nome e assinatura do responsável técnico do Projeto/Evento 

Nome e assinatura do Representante Legal do proponente 
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Anexo IV - Item II - Relatório das Contrapartidas d e Comunicação 

1. Relatório das Contrapartidas de Comunicação  
 

Neste relatório, o patrocinado deve comprovar as oportunidades de projeção da imagem 

corporativa do patrocinador por meio de: 

• Peças gráficas com a logomarca da CODEMIG; 

• Registro fotográfico do Projeto/Evento; 

• Registro de eventuais peças publicitárias/promocionais expostas no local (exemplos: 

placas de palco, banners, etc), contendo a marca da CODEMIG; 

• Vídeos, livros, revistas, áudios (em caso de locução), matérias jornalísticas e 

quaisquer outros materiais que comprovem a realização do Projeto/Evento e da 

contrapartida e atestem a presença do público. 

1.1 Execução da Contrapartida de Comunicação 
 

Use a tabela de contrapartida apresentada no Anexo II - Item 10 do Formulário de Solicitação 

de Patrocínio para fazer a prestação de contas. TODOS os itens descritos nessa tabela 

deverão ser comprovados. 

 

Segue abaixo modelo de Relatório das Contrapartidas de Comunicação Anexo IV - Item II. 

Na coluna COMO COMPROVAR seguem as orientações para comprovação da execução 

da contrapartida. 

 

Coloque os comprovantes em ordem numérica, de acordo com os itens enumerados no 

modelo de Relatório das Contrapartidas de Comunicação Anexo IV - Item II. O mesmo deve 

ocorrer para os itens que serão entregues em CD. Identifique o CD/DVD com o nome do 

Projeto/Evento e identifique os comprovantes gravados dentro do CD/DVD, com o número 

correspondente do relatório. 
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Anexo IV - Item II - Relatório das Contrapartidas d e Comunicação  
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Caso o projeto/evento gere repercussão espontânea e m noticiário da mídia, sites ou blogs, 
recomenda-se que o patrocinado envie à CODEMIG o cl ipping das matérias veiculadas. 
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Anexo IV - Item III - Relatório de Avaliação do Pro jeto/Evento 

2. Relatório de Avaliação do Projeto/Evento 
 

Este relatório de avaliação do Projeto/Evento deverá conter aspectos relacionados a 

resultados e benefícios, que podem ser: 

• Quantitativos: consolidam números para avaliar o cumprimento das metas 

estabelecidas, a exemplo do número de comunidades atendidas, atividades 

realizadas, volume de público do Projeto/Evento, cota de inscritos, percentual de 

negócios fechados. Podem ser obtidos por meio da contabilização do número de 

pessoas beneficiadas, por exemplo; 

• Qualitativos: trazem uma análise em profundidade sobre algum aspecto, como a 

metodologia empregada, os conteúdos de uma atividade, entre outros. Tais dados 

podem ser obtidos por meio de pesquisas de opinião (ver Formulário para Avaliação 

de Projeto/Evento Anexo IV - Item III), entrevistas, questionários de avaliação, 

índices de satisfação dos participantes do Projeto/Evento, etc. 

 

Para cada meta descrita no Formulário de Solicitação de Patrocínio Anexo II - Item 7, deverá 

ser relacionado o resultado correspondente, conforme quadro abaixo, a ser preenchido pelo 

patrocinado. 

 

Descrição da meta  

Exemplo: Capacitar 50 pessoas 
da área de gastronomia. 

Resultado  

Exemplo: Quantitativo: 100% dos profissionais 
capacitados e Qualitativo: 100% de aprovação do 
curso. 
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Anexo IV - Item III - Formulário para Avaliação de Projeto/Evento  

O Formulário para Avaliação de Projeto/Evento  deverá ser preenchido pelo público 
participante do Projeto/Evento 

O proponente deverá aplicar o questionário abaixo junto a, no mínimo, 10% do público total 

de seu Projeto/Evento.  
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