
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATORTO TÉCN|CO DE MONITOR.AMENTO E.AVALIAçÃO N" A2t2O19

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras:
Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,
eiiante da Presiação de Csnias do CTG Sentineia cie Porião, Ros meses eie juiho,
agosto e setembro do exercício de 2A19. passamos a tecer Relatório Técnico nos
termos do art. 59, §1o da Lei 13.0192AM:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 2A1915728- referente as
afividade reelizadas nôq mÊsêR rle ir rlhn annstn e setpmhrn de 201 Q

Documentos juntados: Ofício, relatório de execução de objeto e execuçáo
financeira, declaração documentos, Íotos, lisks de presença e Nota Fiscal.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela OSC foram as seguintes:
- ensaios semanais nas sextas-feiras, do grupo de invernada mirim, no
horário das 19h30m às 20h30m;
- ensaios semanais nas sextas-feiras, do grupo de invernada juvenil, no
horário das 20h30m às 22h;
- Enartinho em Canoas - lnvernada Juvenil;
Participação no Í' Rodeio Âriísiieo eie Portãs.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do obieto
até o perÍodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.
O objetivo do programa previsto no plano de trabalhü, é o desenvoivimenio
da cultura gaúcha no Município, criandc grupos de invernadas de dança
mirim e juvenil.
Oferta dos cursos de forma gratuita a qualquer munícipe que tenha
interesse.

Ill. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade mensal é no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), totalizando no período, o repasse de R$ 3.600,00 (três mil
e seiscentos reais).

lV.Análiee dcs docurnentos c+r*probatérias das despesas aprese*tadcs
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
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não for comprovado o alcance das mêtas e resultados estabêlecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento'
A entidade apresenta despesas correspondente a contrataÇão de

profissional de dança para instruir os dançarinos das invernadas mirim e
juvenii eorn Nloia fiseài eieirôniea rro 0ü3 i250CüC71.94945CF0) errritido

por Vendelino Gilberto Mallmann, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentCIs reais).

V. Análise de eventuais auditorias reatizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas

conclusÕes e das medidas que tomaram em ocorrência dessas

auditorias
Não foram realizadas auditorias externas no período peta Comissão,

apenas as apresentaçÕes públicas realizadas'

CONCLUSÃO: n Prestação de Contas foiAPROVADA para o período.

OBSERVAÇÕgS: Ressalta-se que a entidade não apresentou

eomprovação de atividaáe do mês de junho, ficando lendente com relação a esse

mês, podendo ser compiementado na prÓxima prestação de contas-

Portâo, em 25/09/2019
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