
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
centro Administrativo artnur É*oioÍüu*.

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N. O7J2O{8

COMPLEMENTAR

A Comissão de Monitoram:ry i. Avariação corxp.sta peras servidoras:Priscita Lemmertz_nieruntÀálàr, iurirn* Birk e nãããrra cuimaráes-õ'ea Gomês,diante da prestação de a*ü ol'ep*r, ,^"i*iànê 
1o ryês jurho deste exercício,passamos a tecer Relatório Técnico nos termos oó âit. 59, s1o da Lei 13.01 grza14:Prestação de contas apiÃsentaoa poi ,*io digitar, comptementando oProtocolo no 201 8t5647, retáientã'ã'o*r"nror;i**ntJ'oa parceria objeto do contratofirmada com entidaoe, e**crçãá'áítzata, conioimã'Éràno de Trabarho de 2018.

Documentos juntados: ofício e Listagêm mensal de Arunos e pacientesatendidos pela entidáoe outnte ã iles, ro, ãrrin"iu* desses, reratório de caixa,extrato bancário, notas fiscais, griã, oe pagam;;ü;;*provantes de pagamentos
r.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:verifica-se que peras ristas de preseÀ;;;;;;"rdas ass protocoros, roramrearizados os atendimentos 1 1Tg pr.iãnt*, que consiste no programaEspecializado de Atendimento da F;*;;;m Deficiência intetectuat eMúltipla' Programa de Inclusão oa pessoa -com 

oeficiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.
Frograma. de habilitação, ieabilitaç,ão e incrusão da pessoa com deficiênciainterectuar e múrtipra na sociedrã* 

" "rlà-iario escorar ccm 205 dias
ffi:T[1í:riTXt rllra) 

em conjunto .o*-ãrr"ssoria aos àstudantes da

ll.Análise das atividades reatizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício *o.iãiãniioãii".rlao da.execução rro objero
f f oluffi.lX'r"á ;:,To:rt" 

n os i n d icaoãres àst" be tec idos e a prova dos

As atividades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento depacientes pcDrs e seus fam.iriares _-taãdatzoraj, .on]àrr,; ristagemapresentada, gue foram atendídas pãr, ent,:iàal no período.Torneio de Futsal;
Araiá do Raio de sol.

lll. varores efetivamente transferidos pera administração púbrica. §\0V
\,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃOCentro Administrativo Artnur FJu_Íuf ,*.

No mês de jurho/201g, o varor transferido a entidad-e foi de R$ gg.0g2,56,conÍorme Razão Orçamentãiir, prgo em 03/07 lz|jg.
fi.',T,H:,::ffi:.§i3íil:;t'T';'#"iã' *,.,.o conrábir, varor roi

lv'Anárise dos documentos comprobatórios das despê§as apresentadaspera organização oa sociããâa_" 
"i"* n"- olli*ção de contas, guandonão for comprovado o alcanee das *"di" ãiesuraaos estabelecidosno respectivo termo de coraboração ou oã rámento.

A entidade apresentou reratório, de despesas, acompanhadas dosdocumentos 
_ 
dig.itarizados, qu..- conforme 'àuàitoria 

dessa cámissâo,conferem e resuttam no totat ,i" ng sr.áãó,ei 
*ü:,_

v'Análise de evenülais auditorias- reatizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito da riscariiaGã-üã-uJrilir, 0", como de suas
ffx[|1"fi: e das medidas qtre romaram ãm ocorrência dessas
Houveram verificaçÕes do trabarho desjlnvotvido pera entidade, no quar seconstatou atendimento do proposto no prano de Trabarho.

CONCLUSÃO:
o reratório foiApRovADO com reraçâo ao mês de jurho de 201g.

Portão, em 1g de outubro de 201g.

COMIS .offio


