
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur púroíü1r".

RELATORIO TÉCHICO DE MONITORAMEHTO E AVALIAÇÃO N" OG'20{8

COMPLEMENTÂR

A Comissão de Monitoramlnto 3 . 
Avariação composta peras §ervidora§:Priscila Lemmertz-Diefenthâlài, Jrürne Birk e nãsãura Guimarães co'êa GCImês,diante da PrestaÇão de contas áã'npar, r.t"r*iJãg mês junho deste exercício,passamos a tecer Relatório Técnico nos termos co àit. sg, §1o da Leí 1a.01 9Í2a14:Prestação de-contas apresentada poi 

-rnàio 
digitar, comprementando oProtocolo no 201815077, reráientã ã-o"."nroü*";i;a parceria objeto do contratofirmada com entidade, execuçátõàlzore, conrormã"Éràro de Trabarho de 2018.

Documentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pera entidáde durante o mes, 
"o* 

ãüir;i;;, desses, àÉúà de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guiàs oe prg"*ÀÀto ãã*prorrntes de pagamentos
l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:verifica-se que peras ristas oe presen;;;;;;rrdas aos protocoros, foramrearizados os atendimentos v 174 piciãntàr, que consiste no programaEspecializado de Atendimento da F*r;;;m Deficiência intetectuat eMúltipla' Programa de lnclusão ua pessoa -com 

oeficiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.
Programa. de habilitaçâo, reabilitação e inclusão da pessoa com deÍiciênciaintelectual e múltipla na sociedaâe e ã"ràãario escorar com 2§5 diasletivos(82O horas aula) em coniunto com-aãsessoria aos estudantes darede pública de ensino.

ll'Anárise das, atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício sociãiãúioãi,i-i#o da _execução tro objeto
Í:t JrffilX1?, ;!|ilo:'"" 

n os i nd icaao'es àsta nã rãc ú oã ã, proru ao*

As atividades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento depacientes pcD|s e seus famiriares. --iãõtoãrzoral, .ontàrnü ristagemapresentada, que foram atendidas peta entiãào* no período.

lll. valores efetivamente transferidos pera administração púbrica.com aditivo realizado no mês de maioliôiá,-o-rrtol. transferido a entidademensarmente é de Rs 64.425,7g no ãcr'o-" junho de 201g, ccnforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

Fgaâo Orçamentária, pago em duas parcelas nas datas 281061201g e
a3ta7t2a18.

lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas
pela organização da sociedade civil na prestaçaó oe contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo terma de colaboração ou de fomento.

A entidade apresentou relatório de despesas, acompanhadas dos
documentos dig.italizados, que, conforme'auditoçia dessa comissâo,
conferem e resultam no total de R$ g1.2gg,g2 . t/

V.Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controtes internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de sua§
conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Houveram verificaçÕes do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se
constatou atendimento do proposto no plano de Trabalho.

CONCLU§ÃO:
o relatório foiApRovADo com relação ao mês de junho de 201g.

Portão, em 1g de outubro de 2019.

coMt ÇÃo


