EDITAL Nº 01/2019
PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE
PROESPORTE
INFORMATIVO 04
Sobre a movimentação bancária, aplicação de recursos financeiros e
extratos bancários mensais
Durante todo período de execução do projeto os proponentes deverão estar atentos às
seguintes orientações:
 desde o recebimento do primeiro incentivo até a finalização da execução do projeto os
recursos incentivados captados devem ser mantidos exclusivamente em conta corrente aberta especificamente para gestão do projeto no Banco do Brasil, a qual deverá permitir a aplicação automática em espécie de investimento denominado pelo mercado como “baixo risco”
em curto prazo, com possibilidade de resgate também automático. Dito de outra forma, os recursos oriundos de incentivo deverão ser mantidos sempre aplicados.
 considerando que a movimentação da bancária será objeto de análise (e aprovação
ou reprovação) durante toda execução, mês a mês, e na prestação de contas final, a conta corrente tem destinação exclusiva para movimentação dos recursos incentivados, não devendo receber aporte de recursos de outras fontes, créditos particulares ou limites bancários
adicionais, como também não pode apresentar movimentação não condizente ao projeto homologado e pactuado entre as partes;
 a movimentação bancária deverá ser condizente com o orçamento detalhado originalmente apresentado no projeto quando da sua seleção e compatível com os comprovantes de
despesas apresentados na prestação de contas;
 alterações na execução orçamentária somente serão autorizadas mediante solicitação
formal na plataforma SISPROFICE (ver informativo sobre fluxo de alterações), e após aprovação da equipe gestora, procedimento que deverá ser adotado sempre antes da execução de
despesas. Despesas executadas aleatoriamente pelo proponente que não tenham sido previamente autorizadas serão consideradas irregulares na prestação de contas;


a utilização dos valores provenientes da aplicação dos recursos somente poderá acon-

tecer após solicitação formal de autorização junto na plataforma SISPROFICE (por meio de diligência e concomitante solicitação de alteração orçamentária, na aba “orçamento detalhado”).
A autorização dependerá de análise da equipe gestora.
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EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS


mensalmente, sempre ao primeiro dia útil do mês subsequente, o proponente deverá

anexar na aba “extratos bancários” da plataforma digital utilizada pelo PROESPORTE os extratos bancários da conta corrente, constando as aplicações financeiras vinculadas ao projeto,
com informações completas da movimentação e saldo bancário, conforme os exemplos
abaixo:

Atenção: qualquer solicitação feita pelo proponente durante a execução do projeto somente será analisada se os extratos mensais estiverem em dia na aba “extratos bancários”.


todos os projetos aprovados e selecionados pelo PROESPORTE serão objeto de pres-

tação de contas dos recursos recebidos, devendo ser observado rigorosamente o contido no
“Manual de Prestação de Contas” que representa um documento orientador quanto à prestação de contas dos recursos públicos destinados por meio do mecanismo de incentivo fiscal –
ICMS/PR, e devem ser executados respeitando a legislação vigente e aplicável, bem como os
princípios da Administração Pública, objetivando cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. O Manual de Prestação de Contas encontra-se
no site www.esporte.pr.gov.br
Curitiba, 18 de fevereiro de 2020.
Coordenação do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte
PROESPORTE
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