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PROPONENTE 
Relatório de Execução de Projeto



Informações Importantes:

➢ A Comprovação de Execução do projeto deverá ser realizada em duas
etapas:

1. Execução do Objeto
2. Execução Financeira

➢ A Execução Financeira pode ser preenchida pelo proponente, mas só
poderá ser enviada após a aprovação da Execução do Objeto pela 
Comissão Técnica.

➢ O  presente manual é válido para os editais: #RETOMADACULTURALRJ, 
#FOMENTAFESTIVALRJ, #JUNTOSPELOCIRCORJ e #CULTURAVIVARJ.

➢ Os proponentes contemplados nos editais: #PASSAPORTECULTURALRJ e 
#CULTURAPRESENTERJ devem realizar a Comprovação de Execução do 
Objeto através do envio dos anexos previstos no Edital.



• Para comprovar a Execução do Objeto, o proponente deverá acessar a aba “Meus projetos”
que abrirá a tela acima.

• Os projetos inscritos na Aldir Blanc, habilitados à comprovar a Execução do Objeto, deverão
clicar na opção “Acompanhe seu projeto (Execução do Objeto)”.



• Neste campo o proponente deverá preencher as informações da Execução do projeto, conforme
Anexo 07 do Edital, com a data de finalização do projeto, relatório de execução, desdobramentos,
plano de continuidade (quando houver) e informações adicionais.



• Ao clicar em “Adicionar Atividades” o proponente deverá informar a data e local de realização,
quantidade de público e observações.

• Caso o projeto tenha sido realizado em mais de uma data, o proponente deverá adicioná-las uma de
cada vez.



• Ao clicar em “Adicionar Links” o proponente deverá adicionar um link de comprovação da Execução do
Objeto e informar sobre o link adicionado.

• Caso o projeto tenha mais de um link, o proponente deverá adicioná-los um de cada vez.



• Após o preenchimento dos dados a comprovação da Execução do Objeto poderá ser finalizada. Caso o 
proponente não consiga finalizar o relatório no mesmo dia, ele poderá Salvar as alterações e finalizar 
depois. Ao clicar em “Finalizar relatório”, o mesmo será encaminhado para a Comissão Técnica.

• Após o envio a Comissão Técnica poderá fazer diligências com relação ao relatório enviado.



Informações Importantes:

➢ Após o envio e aprovação da  Comprovação de Execução do Objeto, 
o proponente deverá enviar a comprovação da Execução Financeira.

➢ A Execução Financeira é dividida em duas etapas.



• Nesta Etapa deverão ser apresentados os documentos fiscais de comprovação da Execução Financeira do 
Projeto.



• Aqui o proponente deverá preencher as informações de cada documento fiscal, conforme os campos na tela
acima: CNPJ, Favorecido (Nome da empresa, ou pessoa física), Data da Emissão do documento, Documento
Fiscal (Recibo, Nota Fiscal...), item da planilha orçamentária correspondente ao documento (conforme última
planilha orçamentária aprovada), Código do documento (quando houver) e valor.

• Deve ser adicionado um documento de cada vez.



• Após adicionar um documento, o proponente deverá anexar o PDF digitalizado.



• Ao clicar em “Anexar”
abrirá a tela ao lado para
seleção do tipo de
documento fiscal e escolha
do arquivo.

• Poderá ser anexado mais
de um arquivo, caso seja
necessário. Mas o
proponente deverá anexar
um de cada vez.



• Cada documento adicionado ficará salvo abaixo, conforme tela acima.

• Após o preenchimento das informações de todos os documentos fiscais com os respectivos anexos, deverá ser 
preenchida a segunda Etapa da Execução Financeira.



• Aqui o proponente deverá anexar o Extrato Bancário da conta corrente que foi utilizada para o projeto e 
preencher as informações das movimentações que constam no extrato.

• As informações devem ser preenchidas em ordem cronológica, como apresentado no extrato.



• Após o preenchimento de todas as transações do Extrato Bancário, se a Execução do Objeto estiver
aprovada, a Execução financeira poderá ser Finalizada e encaminhada para análise.


