
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

RELATORIO TÉcNIco DE MoNtToRAMENTo E AVALTAçÂq N'02Jt018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras:
Priscíla Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Gulmarãel Conêa Gomes,
diante da Prestaçâo de Contas da Associação Cultural portonense referente mesesde setembro, outubro, novembro e dezembro deste exercício, passamos a tecer
Relatorio Técnico nos termos do art. s9, s1o da Lei 13.01 gt2a14:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 201g/96, referente as
atividades dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de zota.

Documentos juntados: Ofício, Relatório cm cronograma de atividades,
extratos bancários, fotos das atividades realizada no períoão, Notas Fiscais deprestação de serviço, ata nova composição diretiva da Entidade e foto de publicação
de contrato firmado com Município em Muralda Entidade.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A ACP mantém aulas semanais, conforme cronograma indicado no plano
de Trabalho.
Conta atualmente com 85 alunos, alguns na iniciação musical, outros quejá possuem maiores conhecimentos, são encaminhados à orquestra da
ACP, que conta com 2g integrantes;
No período,_ pelas fotos juntadas, realízaram apresentação do grupo, em
cCImernoração ao dia da música, participaram da 30, donda Fàrroupilha,
do 1o Festival de Coros infantis do Município e apresentação de Natal na
Escola Pedro Schüller.

ll.Análise das atividades reatizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidoi e aprovados
no plano de trabalho.
O objetivo do programa é ofertar a estudantes, atividade no contra-turno
escolar com aulas de música e a medida que o estudante adquire
capacidade musical, passa a compor a orquestra da Associação.

lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.
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O valor transferido a entidade no mês correspondente ao valor de R$
7.600,00 (sete mil e duzentos) por mês, sendo que no período a entidade
recebeu o montante de R$ 7.600,00(sete mil e seiscentos reais).
Restando saldo do mês de março no valor de R$ 1.200,00 e saldo positivo
de R$ 1 .100,00 da Prestação de contas da Prestação de Contas AZ2AIB e
negativo de R$ 50,00.
Resta ccmprovar o montante de R$ g.g50,00(nove mil, oitocentos e
cinquenta reais)

IV.Análise dos documentos comprobatórios das despêsas apresentadas
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

A entidade apresenta despesas em notas fiscais conforme segue:
-NF-e 96(XGI3-YFMA) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para
serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusiye trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 2gl04119;
-NF-e 57(UWQY-PVNH) - Do prestador de Serviço Orací Luiz Stenert, para
serviços de instruçâo, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 500,00,
emitida em 23/0912018;
-NF-e 59(YTEA-QXEN) - Do prestador de ServÍço Orací Luiz Stenert, para
serviços de instrução, treínamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 250,00,
emitida em 30/09/2018;
- NF-e 60(TNJN-RFLW) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para
serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliaçâo de conhecimentos de qualquer natureza no valor de RS 500,00,
emitida em 2311012018;
- NF-e 62(UEYT-RCXR) - Do prestador de §erviço Oraci Luiz $tenert, para
serviços de instrução, treínamento, orientação pedagógica e educacíonal,
avaliação de conhecirnentos de qualquer natureza no valor de R$ 2s0,00,
emitida em 23/1A12A18;
- NF-e 102(EBLV-PXIJ) - Do prestador de Serviço Adílson da Silva, para
serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres no valor de R$ 250,00, emitÍda em 31/10/18;rIt/.9'
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-NF-e 59{,TEA-Q*EN) - Do prrtador de serviço 
,orqri. Luiz stenert, paraserviÇos de instrução, íein-ãr'iáàto, oii*ni"ã# Jão"gógica e eoucacronar,

iliif:X#';.;ff r"r1ilentàs 
Jã'qu,rqrãi'nãiu",Jã no varor de R$ 2s0,00,

- NF-e 63(RBAW-v5rú1 - Do prestador de serviço,oqclLuiz §tenert, paraserviços de instruçáo, tiein úi-eÀto, à ri"n áã*' J*"ornóg ica e ed ucaiionar,
ilii33X# r,Tii;;;*"nto. Jã' q,a r q uãi';il",J; n o va ro r d e R$ s ó o, o o,
- NF-e 105(wRKE-ppyE) - Do prestador de serviço Adirson da sirva, paraserviços o" 

"i:3:1t:1-o1,, 
o',úrq. gi:"* #iJ.il- trucasem. dubragem,mixagem e cong.êneres nJvatoià" ng iãúô,ãr.iiil, em 2Et11tzafi:- NF-e 1,e(Reúz vrori--oãpr"st3oor àãé"riiã Adirson da sirva, paraserviços de ronografia o*gra-ú;à" gg ro*, ;;;J;il. trucagem, ouolágem,mixagem e consêneres ndvaroià9 

1s zàólàô,ã*iio, 
"* tutztzotsi- NF-e 6*[n^/J*-uxiót --o" i,?-tro* oã. §griiã ôraci Luiz stenert, paraserviços de instruçao, ireúã,i.-rL, orientaGo õãoãgogi.a e educacionat,

ililiã:Xk*;r:?iffi1f,"ntôsãã'quarquer,ãt,;J;;óvarorc,níããà,00,
- NF-e .0cr.TK_.Igrni -.oo prestador de serviço oraci.Luiz stenert, paraserviços de instrução, ireinãr[e-nià,- orienta!ão õãoãgogíca e educacionar,
:i1ã:X#?#ffiil'nto' Jã ôuarque,,ãt,;J;;o varor de R$ soo,oo,
- NF no 8499 - compra de bateria m1s1qr ggmrreta _ vini Music _ no varorde R$ 1.800,00íum1nlt e oitoàãniãs relis), aVfi1/2018;- DANFE no oori.o0o.ae8,-fo;ã"Jo"o," _loseaú srr"t* o, sirva _ no varor de
ffJ,::,?'?flH Hti??,;lld;t oe oaàueta ãimoo á p"n iiolá-,ri",
- Recibos de par

l3á',i""?,.§§3$$":',,,iã,"'#:',:T"'HlT:'à5rl:H',ff ilfl ,*",ât':
Total: R$ í0.373,00(dez mir, trezentos e setenta e,três reais), que
:Xf"flH,,lX,Jj_loassado â àniio"oe, ;ão 

.iãJ.noo 
devoruções a

Anárise de eventuais auditorias rearizadas peros controres internos eêxterno, no âmbito 91Í&i*ru" ;.;;;;tü: ü"* .o*o de suasconclusões e das meoioai quã tomaram êm (aUditOriaS yeE .,''rrt.rrarn em OCOrrênCia deSSaS
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Não houveram verificaçÕes
realizadas pela OSC.

CONCLUSÃO:

dos ensaios apenas das apresentações

A presente prestaçáo de contas foiApR,VADA para o ano de 201g.

Portão, em 2g de janeiro de 2019.

RAMENTO E AVALIAÇÃO

Observações:
1 - No Reratório de prestaçâo de contas al}2arg, restava o sardo de R$

)il§,'oo'diante 
do pagamento oe ouas parceÉ * mês dg;;õ ;*

2 - Pagamento de R$ 1.000,00, correspondente a adítivo do mês dedezembrolzalg, foi repassado no'aia aatottzorg, oiãnte disso recebemosNF emitida no ano Ce àOt g;

j,;r;}?fiã??I_. Razão órçamentária do presente fornecedor para


