
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃOCentro Administrativo Arthur É"oioillà11",

RELATóRIC TÉCt,tCC D= 
'**,1!!TCRA*!EHT+ = 

A*?L!AÇÃ+ F,,o $3,?*,!g
A Comissão de Monitorampnto i. Avariação composta peras servidoras:Priscita Lemmertz Dierentnáiái]'iuiirn* B;rk à ü;;* crimaiãeã-#nea Gornê§,diante da Prestação oe conias-'oo cTG s.-tirãü o. portão, nos meses desetembra' outubro' novembro e dezembro do **árr-l.io de 201g. oassamos a tecerRetatório Técnico nos termo* oo ãÃ. s9, §1o da Lei 1a.01 9r2a14:

Prestação de contas apresentada pelo protocolo no 2019/234- reÍerente as
ãHl's.ra- 

reatizadas nos meses de setembro, ouüoio, novembro e dezembro de
Documentos J,ntados: uÍrcro, re,atorro dê execuÇão cje ob,eto e execu.âsfinanceira, decraraÇãó oocumãntãr,Joto*, tistasoã pi"r"nç, e Nota Fiscar.I'Descrição sumária ori àiioiâades e metas estaberecidas:As atividades desenvorvidas pera osc toiamls seguintes:

*:::':r 
semanais nas sextas-feiras, iã grupo ãe invárnada mirim, norrvrçi,irj cas1Ch3Cm às 20h30m; -.- v.

;ô§X?:$ilír§i:*T;:"'s-reiras' do grupo de invernada juvenit, no
- Enartinho em Canoas _ lnvernada Juvenil;

;l;:.-:*uia 
das invernadas Mirim 

" 
lrrárir durante a ronda rarroupirha de

- Apresentação na Ba noite APEANA de portâo.
- Apresentação nas escolas e gestâo de prendas;

ll'Anárise das_ atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpacro do benefício ro"iãiãn-tioãi*"irlao da execuçãc do objeto
;f r?rffitfJil;:,3o:'"t 

nos'ndrcadores estabe recidos e apro,/a{ro§
o objetivo do programa previsto no plano de trabalho, é o desenvclvimenta
*?,*ifrjfil*ã no nriuni.,pio. ã'i-arJ;;;r*- de invernããá.-o" dança

fifi[x,::s cürsos de fc;,ma g;"atu;ta a quatquer mu;.ríc;pê quê ie*ha

lll. valores efetivamente transferidos pera administração púbrica.os varores transferidou , 
"niioro. 

r*nããi'ã'nJ'rrrol. 
{e R$ 1.200,00 (mír eduzentos reais)' totalizando Ào oeríodo. o oor*.e de R$ 4.800.00 (três mire seiscentos reais).



r:*:,H,yuurulcrp*L 
DE pon rÃoGentro AdminisrratiuoJ.rr,i. Eilffi ;

!Y'A:'iárise dos documei':tos ccmp;o*ató;ics *as despêsa* âÊí*senta#cspeta orsanização d; ;"i;Jo" girii iu- üãituçãg d9 contas, quandonão for comprovaoo o arcilce aas mã#-e"ilsurtaaos estabeiecidosno respectivo termo oe coúnoração ou de fomento.A entidade apresenta deso,nrorissiánáiq",ãl,*'L,.r-;;§*fi í'"T:E§,,",X§lr:ril,_l,Hif ffi ,_r:juvenir com N-o_ra p,rcàrã.]ránil 
no 0.01 rz3ãààrivuogrv' Anárise de eventuai;-;rã#ial .erri=rdã* p",;* conrrores ínternos eexrerno, no âmbito oã ilr"ãii=rçã" ;ã";;#r, bem como de suas

ffxfif;,'LT" 
e das ,ãoiãiJ' qu" tomaram âm ocorrência dessas

)ff #Tg;:U=,íffi"IX?[",,H:,.:ãl,e#;;,," per odo pe,a Lrom ssáo,

t':ucLUSÃo: 
A presração de conras foi ApRovADA para o ano de

ff 
t-tÉxffir3',,ff 

,[Hfi:, foi adverrida da necessidade de substituição

Portão, em 2g de janeiro de 2019.

eçÃo


