
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur Pedro Müller

RELATORIO TÉCNI§O SE Í$CNITORAIT4ENTO E AVALIAÇÃO N' A*,,i]l}l.g

A Comissão de Monitoramento ê Avaliação nomeada pela Portaria no
16954812018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane
tsirk e Rosaura Guimarães Corrêa Gsmes, ciiante da Prestação de Conias da
Associação Cultural Portonense referente meses de abril, maio e junho deste
exercício, passamos a tecer Relatório Têcnico nos termos do art. 59, §1o da Lei
13.CI19t2A14:

Frestação de Contas apresentada pelo Protocole no 45*q2!2A19- referente as
atividade realizadas nos meses de abril, maio e junho de 2019.

Documentos iuntados: Ofício com relatório de atividades e cronograma,
demonstrativo de despesas, Notas Fiscais e fotos de atividades.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A ACP mantém aulas semanais, conforme cronograma indicado no Plano
l^ T--L-tL ^ue Í íauiilÍiu.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do beneiício social obtido em razão da execução rio objeto
até o período, çom base nos indieadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.
O objetivo do programa é ofertar a estudantes, atividade no contra-turno
escolar em conjuntc cam palestras relaclonadas à prevençãc as di'ogas,
mantendo os jovens e crianças, através da música, afastados das drogas.
Ressaitamos que faltou apresentação de reiatorio de atividades, ficancjo
prejudicadas as informaÇÕes quanto as. atlvidades realizadas pela
entidade. As Íotos sem indicação dificultam a apreciação do atingimento
r{ac rnafac r{n nrnioiniú.ue vv'irrvjvtv..

lli. valores efeÉEva mente ti"ansferidcs pela admi;: istração prSbl ica.
O valor transferido a entidade no mês correspondente ao valor de R$
2.000,00 (ciois mil reais) por mês, sendo que no períocio a eniidade
reçebeu o mantante de RS 6,000,00 {seis mil reais)

lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas
pela organização da sociedade eivil na prestação de contas, quando
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não for cornprovado o alcancê das flIsks e rêsultadas êstabolecidos
no respectivo termo de colabaração ou de fomento.

A entidade apresenta despesas em notas Íiscais conforme segue:
-NF-e 133 (GEÊ,|-ABoa) - Do prestador de serviço Âdiison da siiva, para
serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres no valor de R$ 7s0,00, emitida em 30i06120194
-NF-e 83(RCYB-CHVA) - Do prestador de serviço oraci Luiz stenert, para
serviços de instrução, treínamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ S00,CI0,
emitída em 23106/2019.
-NF-e 84 (wQLP-xtÁF) - Do prestador de serviço oraci Luíz stenert, para

serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 2s0,00,
emitida em 23/06/2A19;
- NF-e 024.908.573 - Do prestador de serviço Rodrigo da Rocha Leite para
aules de car+to, trácnica e preparaçâo vsc&!., ,*c valor de R$ 400,00, emitido
em 30/0§/2A19;
- NF-e 1173 (98TR1.9Bsr6i pela prestação de serviços contábeis
realizados por Borba contabilidade, no valor de Rs 21s,00, emitido em
ZOlUb/ZUl V;

- NF-e 024.515.093 - Do prestador de serviço Rodrigo da Rocha Leite para
aulas de canto, técnica e preparação vocal, no valor de R$ 300,00, emitido
em 31/0512019;
- NF-e 1160 (94vJ8.3sF22) pela prestação de serviços contábeis
realizados por Borba contabilidade, no rEalor de RS 200,00, emitido em
27tü5DA19;
-NF-e Í24 (MDLY-VKUC) - Do prestador de serviço ÂdíÍson cia siÍva, para
serviços de fonografia ou gravação de sons,.inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 2g104/2019;
-NF-e 78 (xuEW-oYUP) - Do prestador de serviço oraci Luiz stenert, para
serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
*valiaçáa de c+nhecimentos de qualqr-rer *atureza no valor de R$ s00,0CI,
emitida em261A412019.
-NF-e 79 (cuBK-xKoo) - Do prestador de serviço oraci Luiz stenert, para
serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de eonheeimentos de quaiquer natureza no valor de R$ 2s0,00,
emitida em 26l14l21fi;
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- NF-e 114'l {124E5.3.J858} pela prestâÇáo de serviços contábeis
realizados por Borba contabilidade, no valor de R$ 105,00, emitido em
26104tZA19;
-NF-e 81 (HBKV-HITB) - Do prestador de §erviço Oraci Luiz Stenert, para
serviços de instrução, ireinamenio, orieniação pedagógiea e educaeionai,
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ s00,00,
emitida em2610512019.
-NF-e 82 (RMYW-FXOY) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert,
para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e
educaciona!, avaliaçãa de conhecimentos de qualquer natureza no valor de
RS 250,00, emitida em 26/05/2019;
-NF-e 126 (0QME-UÍYM) - üo prestador de serviço Adilson da sÍrva, para
serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 2710512}fi.,

TaÊel: R$ 5.720,{X} {ci*co mil, setece*tos e vinte reais}
Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.

CONCLUSÃO:
A presente srestação de contas foi AFROv-AEÂ, ficando ohservada a
ressalva do item ll para que sejam elaborados relatórios das atividades
desenvstvidas, bern semo irifermaçües dos eventos das fstos.

Portão, em 26 de setembro de 2A19.

h**3Kro E AVALTAÇÃ'


