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RELATORTO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALTAÇÃO N" Aln}1g

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras:
Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,
eiiante cia Prestação de Corrias do CTG Tinrbaúva, reíererrte üs meses rnarço, abril e
maio, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1o da Lei
13.0'r912014:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 2019/3928 - referente o
desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato flrmado com entidade, conforme
trlann de Tr"ahalhn de 2019

Documentos juntados: Relatório, Ofício, documentos de pagamento por RPA
l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

As atividades desenvolvidas pela OSC foram às seguintes:
- Formação de Grupo Mirim com participação de 30 crianças (04 a 10
ancs), rnantendo ensaios semanais;
- apresentações em eventos regionalistas e do Município;
- participação em palestras, eventos, concursos.
- Formação do grupo juvenil com participação de2?jovens (13 a 17 anos),
ensaios semanais nas terças-feiras à noite na sede da OSC;
- partieipação em 2 eoneursos e 3 apreseniaçÕes de iivre expressão;
- participaÇão de 30 integrantes e famílias, na invernada juvenil nas
atividades da ação no 3

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefÍcio social obtido em razão da execução do objeto
até o neríodo= eom base nos indieadores cstabeleeidos e aprovados--_ - r_'-----, - -r_
no plano de trabalho.
O objetivo do programa previsto no plano de trabalho é o desenvolvimento
da cultura gaúcha no Município, criando grupos de invernadas de dança
mirim e juvenil. O desenvolvimento e propagação da cultura gaúcha,
através de pesquisas, debates, cursos e conferencias, concursos e outras
atividades.
Suscitar junto à população a necessidade de preservaçâo e defesa do
patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transíeridos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação cie eontas somam o valor total fr.$t.200,ü0 (hum mil e dirzenios
reais) por mês totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para
execução do projeto no ano de 2019.
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lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das mêtas e resultados estabêlecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta despesas correspCIndentes a R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos rêals, canespondente a despesa de instrutor de dança.
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no A1l2O19 - ao instrutor de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no AZ|2A19 - ao instrutor de danÇa
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.20CI,00
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no 0312019 - ao instrutor de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externos, n+ ârnbito da flscalização preventi.+a, bem como de s,;as
conclusões ê das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,
apenas as apresentaçÕes públlcas realizadas.

Conciusão: Não foi aprovada a prestação de contas pelas seguintes
razões:

Não foram apresentadas fotos e listas dos participantes de invernadas.

Os Recibos de Pagamento Autônomo - RPA emitidos em nome de
Lourenço de Oliveira Nunes, não possuem valor fiscal, não podendo ser
aceito para fins de comprovação de despesa.
Deverá ser apresentada documentos compatíveis com as orientaçoes do
Manual de Prestação de Contas conforme segue:

7. Dos dacumeflÍos a sêfieff entíegues pela arganizaçãa da sociedade civil parc caftrpor a presíaçâo de
conÍas
A prestaçáo de conÍas deverá ser entregue junio ao Proiacalo Gerai do Município, sendo composfa dos
segurnfes documentos:
a) Oflcio de encaminhamento dirigido à Secretária envalvida na parceria, conlendo a Índicação do númera do
Termo de Parceia com a Administração PitblÍca e os docurnenÍos qüe estêo sendo enyíados (ANEXO l);
b) Relatório de execução do objeto, eiaborada pla organização dâ saçiedade civi!, contendo as atividades ou
projetos desenvalvidos para a cumpriírlento do objeto e o comparatÍvo de metas proposÍas corn os resulfados
alcançâdos- O relatório deverá cpnter assirafura de seu representante legal, anexando-se documentos de
camprovação da realÍzaçáo das açôes, tais çomo rsfas de preserça, fotos e vídeos, e*tre outros (ANEXO ll);
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c) relatórios cle execução financeira do temo de colaboraçáo au do terma de famenta, com a descriçãa das
despesas e receifas efetivamente realizadas e sua vincuíaçãa com a execuçáo do objeto da parceria. O relatoria
deveré canter assiraturá do seu representante legal e o contador responsável. cafi a descrição das despesas
e receltas efetívanlente realizadas (ANEXA lli);
d) capias das comprovantes de fodas as despesas realizadas {nota fiscal, nota fiscal de serviça, cupom
fiscal, guias de recalhÍmenta) bem como seus respêcÍiyos dacumentos de pagamento;
^\ Âf r-áÀ^ r^r 

^ ^-ê^ -^1^1;r^ 
^r 
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4^ .^^a.-^ t^tt;^^^.t^ ^

seu desirno finai, conforme esiai-relecioo no Termo rie Parceria (ANEXü iV).
ü extratos t:ancários mensar's da conta aonente e aplicaçãa abrangendo todo o período da execução do objeto
pactuado. A conta deverá estar zerada ao íinal da parcena.
g) comprovante de d,epósiio cos saldos não utiliz-aclcs eÍn canta bançána da Prefeitura Municipal de Partáo
h.) comprovantes de recalhlrnenfo dos ercârgcs socrals e íscais de abrigação da organização de sociedade
civil, inciCentes sobre pagamenfos efetuados cofl recursos repassadcs durante a vigência da parceria;
i) Declaraçáo de guarda dos originals das docümentos que foram apreseníados na Prestação de Çantas
/A§tcv^ \/\i.r,all\v vl
j) üeciaração da reaiizaçãc ria con{abilizaçãc oos recursos em cÇ.,soná/rçia çam os pnncípcs e narnas cie
ccní,abilidatle atinentes às arganizaçóes sem íns íucrattvos.
k) Demonstração da aplicaçáo da contrapaítida, por mero da relatorio de exectição financeira. quando for o
caso;
l) conciliação bancáia, se hauver;

Em casos de Iennos de Parceria Específicos as relatorios de erecução financeira poderão ser suôsiifuidcs
a^'^c 1 i|r.^Ê Õrirrn r Q171^ á. 

^....:-.^4. 
4. .^.:a4..- .> ,,.'á Õ,ô,ô.--âôhtê A^tõrF ^^-t^ ^-r:, ü u...F; v. ú_

Ternrc de Farceria Ftrmado

OBSERVAÇÃO:
Fica pendente a comprovação de despesas no período, sendo
somente aceitos documentos fiscais.

Portão, em 25 de setembro de 2Ct19.
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