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oríc¡o: 27512oL7

ASSUNTO: Relatório Trimestral de Atividades, conforme Anexo IV Termo de
Colaboração ns o1/FTMSP I 2Ot7 .

Prezados,

Na qualidade de GESTORA, para que se cumpra com as obrigações pactuadas entre a

Fundação Theatro Municipal e o lnstituto Odeon, conforme Termo de Colaboração- ne
OUFTMSPI2O1.7, firmado entre as partes na data de OL/O9/2O]-7, informo que para
análise do Relatório Trimestral de Atividades, a comissão de monitoramento adotará o
ano fiscal de acordo com o compromisso de desenvolvimento e metas da Fundação do
Theatro Municipal.

O Relatório referente ao 3e Trimestre, findo em 30 de setembro, deverá ser entregue
com a demonstração dos resultados atingidos parcialmente neste período, oté o dio
24/11/2017, lembrando que, a Organização da Sociedade Civil deverá encaminhar os
seguintes documentos em conformidade com o ltem lV, do Anexo lV:

a) Relatório de execução do objeto, assinado pelo seu representante legal,
contendo as

atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado;

b) Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano
de

trabalho, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar justificativa plausível
caso
as metas descumpridas sejam na ordem de2oo/o;

c) Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros
suportes;

d) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

e) Relatório dos Acervos, contendo os objetos incorporados e aquisições;
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f) Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - previsto x
Realizado;

8) Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando
recolhimento
no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos
efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas
de
utilidades públicas, sem multas;

h) Relação de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e
internacionais.

i) Balancete trimestral do Anexo lV:

E quanto ao o relatório do 4e trimestre, deve ser entregue no mesmo prazo estipulado
para entrega do Relatório Anual, não devendo ser suprimido.
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