
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Éãro rr{üller

RELATÓRIG TÉCÍ..'!CC DE *.,!O},!!T+RA*.iE!,{TS E A"'AL!AÇÂ+ r:" +5'2S1S

COMPLEMENTAR

A Comissão de Monitoram:nto j 
. 
Avariação composta peras servidoras:Priscila Lemmertz Diefenthâlàt- Jriirn* Birk e nãsãura Guimarães conêa Gomes.diante da Prestação de contas oã'npnr, rereren-tã-ao mês maio deste exercício,passamos a tecer Relatório Técnico nos termos oo iit. gg, 

§1o da Lei 1a.üÍ 9r2a14:Prestação .tg contas apresentada poi 
-*"io 

digitar, comprementando oProtocolo no 201814224, reráientã ã-d"."nrorr*"niã'ãa parceria objeto do contratofirmada com entidade, execuçaà-óslzore, conrármá'Éláno de Trabatho de 2018.
Documentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pera entidáde durante o mcs, .o, ãrrin;i;;, desses, Àúúrio de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guiãs oe pagam;;ü ;;*provantes de pagamentos

!.sesc*çãc sumária das ativi#adee e meÉas esh*elecides:verifica-se que peras ristas ce presãÀ;;;;;.rdas aos protocoros, foramrearizados os atendimentos a 174 pacientàs, que consiste no programaEspecializado de Atendimento da i'"*ráã-ãom Deficiência intetectual eMúltipla' Programa de lnclusão oa pãssoa -com 
oeRciência intelectuat emúttiola no mundo do trabalho.

Programa de habilitação, reabilitaçâo e inclusão da pessoa com deficiênciainterectuar e múrtipra na sociedrãe e *rr*ãario escotar com 205 diasletivos(820 horas aula) em conjunto com-ãisessoria aos estudantes darede pública de ensino.

ll'Ãnâlise das ativrtrades rêarzaoas, 
-do cumpflmento das metas ê üoimpacto do benefício sociar obtiuo 

"*--iriao da execução do objeto
i:tJ,,fi :'lX1?r;:,TJ*"nosindicaooresàstarerccioãs'ãaprovados

Â a a+ir rir,l^no qiir*iüãdes dese;':i'clvidas pela enildade cc;.lsiste nc ate;.:dlnientc depacientes PCDI's e seus familiares r-iãõtoslzoul, ún]àrÀã ristagemapresentada, que foram atendidas pera rntiãàol no período.Realizado o galeto dos Apaexonados
Aniversário da Escola Raio de Sol

lll. valores efetivamente transferidos pera administração púbrica.

§



C .".a!oi tiansfei.ido a e;.:iidade mensalmenie é de R$ S1.egB,7C nc mês demaio de 2a18, conforme ü;ão orçamentária, pago em 22/a5/2a1g.
lv'Anárise dos documentos comprobatórios das despesa§ apresentadaspera organização oa 

"ociãããry girí ãJ oiãl,rção de contas, quandonâo for comorovado o alcance das **iu-i- ãiesurtaoos estaberecidosno respectivo termo de coraboração ou de fomento.
A entidade apresentou reratorio- de despesas, acompanhadas dos
ffiil§;,:,".1fl xil1x.i,Lii?_nq:r§"ffi ü;"§;,,,1ã1,**ao,

v'Análise de eventuais auditorias. reatizadas peros controres internos eexrerno, no âmb*o oi iiscã-ri=çã;lãJniiír, bem como de suas
ffxfiy.il-": e das meoúãs que tomaram em ocorrência dessas
Hcui'eram vei'ificaçÕes co trabalhc desei:vcividc pela e;rtidade, ;.:o qual scconstatou atendimento oo prãlôsto no prano de Tiabarho.

CONCLUSÃO:
o reratório foiApRovADO com reração ao mês de maio de 201g.

Portão, em 1g de outubro de 201g.

ffi»&fficoMts

rx5rH$uuNl crpnl DE PoRrÃoGentro Aoministrãti;;;ú ;ilffi ;§

AÇÂO


