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1 _ DAI}OS CADASTRAIS E CÂRÀCTENÍSTTCAS }A OSC:

\ome da Entidatle: P1QUETE DE LAÇÀDORES Tli\.{BA1j\,.4

C.N.P.J: 92 1 239'{9,000 1 -32

Enclereço: RUA CAN61.q §o 7t)

\Iunicípio: PORTAO RS

Telefane: ( 5 i)qq57091'+3
Banco: SICREDI
.i.gência:1261
Conta Bancária: 26 1 50-3

Data de constituição da OSC: 29,Ü6i1979

\ registro no l\{TC: 0572

\omá do Respcnsável: ERNANI O NLINES

C.P.F.: 171667 | 10-00

RGiÓrgão ExPedidor: 5037'i05445

Período do mandato: Janerro de 201 I a Janeiro de 2019

Carqo: Patrão

Endereço: Rua Vereador Antonio Rodrigues da Rosa '?927
Caracterização da OSC: Entidade Tradicionalista

Finalidatle: Ptomover o Cllto as Tradições do Poyo {o Rio Grande do Sul'

Ilistórico e área de atuação da osc: o Picluete de Laçadores Trmbauva atua na área

tra,licionalista ininierrl,tptamente desde a sua criação e neste período de 3f an*s já

fbrrnou muitos jovens iradicionalistas que destacaram-se no cenário Rio Grandense

atraves da arte, da cultura e de suas húilida«ies pessoais, conquistando divisas parâ o

rnunicípio e incentivando outros jovens a entrarem no meio tradicionalista'

IT



2 - PROPOSTA DE TR{BALHO:

Nome do ProjetoiAtividade: Formação de Invemadas Artísticas Mirim e Juvenil na
Entidade.
Praza de Execuçâo: Março à dezer-nbro de 201 L
Objetiva geral. Fomentar, promover e diwigar a cultura gaúcha entre jovens e adultos.
Público alvc: crianças, jovens e adultos dos 04 aos 18 anos.
Objeto da parceria: apoic Íinanceiro para Formação e Manutenção de Invernadas
Artísticas Mirirn e Juvenil na Entidade.

Descrição da realiclade: O Piquete de Laçadcres Timbaúva caracteriza-se como
senda urta entidade tradicionalista da çidade de Portão, Íundada ern 29 de junho de
1979 inscrita no CNPJ com o numero 92.L23.ç5ç10001-32 e liliada ao MTG sob
número 0572. Sura sede situa-se na Rua Canela, 70, no bairro São Jorge.

Como suas principais cornpetências. igualrnente às demais entidades
Tradicionalistas, tem que.

i. Desenvolr er e propasar a cultura gaucha. estabelecendo estratesías adequadas
ao interesse e às polítlcas publicas para a cuhura.

2. Promover pesquisas, estudos. debates. conf'erêncras. sentrnario,s- cLrrsl)s.
sirnpósios- concursos e outras atividades, que risem drtundir e aprirnorar conhecirnentos
sobre história, folclore, tradiçãc, artes, artesanato e outras manifestações culti.rrars do
Rio Grande do Sul,

3. Suscitar junto à populaçãa a necessicÍade de preservação e defesa do
patrirnônic natural, histórico e cultural do nosso EsÍado"

Impacto social esperado: Ccupação dos jovens em uma atividade cultural sadia e
agregad*ra, ccrnbate as drogas e a corrupçâo, inclusãa social, formaçâ* d* *idadãos
írttegros e conscientes com a realidade do meio que habitam, mânutençã* de cultura.
usos. cüstulrÊs e talores da nossa cente.

3 - CRONOGRÀMÂ DE EXECUÇÁO DE METÀ§:

\{etas
Etapai
Fase Especificação Indicador Físico Duração

Unidade Quantidade Início Términa

01 01
Formação de
grupo mirim e

iuvenil
Crianças
e iovens

60
03 12ü18

,zÍ2018

,



4 - DESCRIÇÃO DÂS AÇÔES:

J

Meta Açõe*

Grupo N{irim

1. Formar a invernada pré-mirim
com no mínimo 6 pares e a [Vlirim
com no mínimo I pares;

2. Obter no mínimo 80% de
freqüência das crianças nos
ensaios. Meta mensurável pelas
listas de freqüência;

3..Participar de no mínimo 03
apresentações ao longc do ano
Meta mensurável pelo relatoi'io do
Í:--t J- --:ilnar uu ililo.

4. Participação de no mínimo 20
integrantes ou familiares das
invernadas Mirim nas atividades da
ação de número 3. Meta
mensurável peios registros da
entidade:

I
Ensaios semanais, com instrutor qualificado,
segundas e terças-feiras das 18h 30min às
20h na sede da entidade.

1

!
I

,,
Apresentações nos eventos da entidade, bem
como nos demais eventos quando
convidados, a exemplo de escolas e eventos
do calendário municipal.

Participação de seus integrantes e familiares
em atividades paralelas de palestras,
eventos. concursos enire outras na entidacie
ou na 154 Região Tradicionalista a fim de
ampliarem suas vivencias e conhecimentos
tradicionalistas

I

I

)

Grnpo Juvenil

1. Obter no mínimo 80% de
freqüência dos adolescentes nos
ensaios. Meta mensurável pelas
listas de freqüência;

2. Participar de no mínimo 02
apresentações com critérios de
avaliação e 03 apresentações de
livre expressão;

3. Participação de no mínimo 30
integrantes ou familiares da
invernada Juvenil nas atividades da
ação de número 3. Meta
mensurável pelos registros da
entidade e ou lista do MTG.

I
Ensaios semanais, com instrutor qualificado,
terças-feiras das 20h às 22h na sede da
entidade, com no mínimo 10 pares;

1

Participar de no mínimo 02 apresentaçÕes
com critérios de avaliaçâo e 03
apresentaçôes de livre expressão;

3

Participação de no mínima 30 íntegrantes cu
familiares da invernada Juvenil nas atividades
da ação de número 3. Meta mensurável pelas
registros da entidade e ou lista do MTG.

ü



5. PLANO DE APLICAÇÃO DC§ RECURSOS FT§ANCEIRCS:

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO :

Quantidade Descrição Valor
mensal

Valor
anual

1) Ajuda de custo para instrutores de
dança, chula, de música, de declama$o,
palestrantes entre outros;

2l Remuneração de músicos {gaiteiros,
violeÍros e cantoresi integrantes do rnusical
para âpresentaçÕes; . despesas de água e
luz do galpão da entidade - sede de
desenvolvimento do Projeto;

03) Despesas
deslocamentos

de
dos

transporte e
participantes em

eventos fora de nossa cidade;

04) Aquisiçáo de indumentárias - (pilchas e

acessortos) necessários às apresentaçÕes
e desenvolvimento dos pi'oietos de cursos e

oficinas, .

RS
1 200.00

R$
12.000,00

Total RS 12.000.00

1-

Meta 1 1o mês 2o mês 3o mês 4o mês 50 mês

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.20S,ü0

6o mês 70 mês 8o mês 90 mês 10o mês

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,0ü

RS
1.200,00

R$
1.200,c0



7 . E§TIMATIVA DE DESPESAS:

Meta Despesa {o mês 20 mês 30 mês 40 mês 50 mês

al 'l)Áquisição de indumentária

2)pro.ietos de cursos e
oficinas

3; ajuda de custo para
instrutores de dança,
chula, de música. de
declamação, paiestrantes
entre outros.. .

R$
1.200,00

R$
1.200,a§

R$
t.2aç,00

RS
1.200,00

R$
1.200,40

6o mês 70 mês 80 mês 90 mês 10o mês
FS
1.20A,00

R$
1.2AO,AO

R$
1.200,0a

R$
1.?0ü,00

R$
1.2AA,00

7,1 - EST'NIATIVA DE VALORES Á §EREM RECOLHIDOS PARA
PAGÀMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS:

8. MQDO E pERtODtCtDADE DA§ PRESTAçÕE§ DE CONTAS:
- 45 {quarenta e cincoi dias contados do recebimento dc rÊpasse Ínensal.
- 90 (noventa) dias ccntados do término da vigência.

9. PRAZO DE ANÁLISE DA PRE§TAÇÃO Or CONTAS PELA
ADMIN!§TRAçÃ0 púerrcR:
- 15c dias, contâdos da data de seu rerebimento ou do cumprimento de
d iligência determi nada, prorrogável j ustificadamente por

fevereiro de 2018.

Ernani O. Nunes
Patrão

CPF:4716671 10-00

Meta
I

I

1o

mês
20

mês
3o

mês

Áo+

mês

Ão

mês
6o

mês
7o

mês
8o

mês

go

mês
1üo
rrtÇ§

R$
200

R$
2A0

R$
200

R$
2AO

R$
200

R$
2ü0

R$
200

R$
2AA

pq

200
R$
2üA

e PreservaÇav

I
I
I
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UETE DE LA DORESfiMEAUVA
fruA CANELA ,70 - SÃO TORGE - pORrÃO lRS - CÚpt92.723.g5g/Unt32

Fundado em 29 de junho de lg7g - Registro no MTG n"ASZZ
Lema: *De Portão Wra o Brosi/pornossos tradições*

Portão, 12 de Fevereiro de 2018.

A Comissão de Seleção do Chamamento público n.04#0l7

Senhor(a) Presidente:

Pelo presente apresentamos proposta para celebração de parceria com o
i'lunrcrpro de Portão, nos tennos do Charnarnento Público n" A4D0l7, ncs seguintes
.:nros.

01)Identificação do objeto a ser executado;

Formação de invemada artístrca coln grupos de danças nas catesorias mirirn
; luvenil, onde crianças e -lo\ens terào instruçào em danças ibicloricas e tradicionais,
:alestras, incentivo à arte da declamaçào. interpretaçào. oratona. trova e instrumentos
:llusicais, estudos sobre a cultura do Rio Grande do Sul" e encaminhamentos e

',companhamentos eln concursos de prendas e peões aos interessados. Incentiro ao culto
Jas Tradições. usos e costumes do gaúcho e dos valores morais de nossa sente. Aulas de

- rdadanra e cir,ismo.

02) Lletas â serem atingidas;Participação em Concursos Culturais, tais como
:tttrevero Cultural e Ciranda de Prendas promovida pelo MTG, e em concurso de
--ançes tais ccmo ENART, JUVENART. FESTIRIX4 e Rodeios Artísticos diverscs,
:iérn de âpíesentâções artísticas em eventos Miinicipais e Regionais, quando solicitado.
Colaborar na lbrmação do indivíduo, orientando e buscando sempre o enlace tàmiliar,
os bons costumes, a paz e o respeito. Cornbater as dro-eas e os desvios de conduta.

03) Etapa ou fases de execução: E:<ecução - de Març* a Dezembro de 2ü1g.

0-l) cronograma rle desernbolso. De Março à dezembro de 20r8,
i .200,00 lnensais, Totalizando R$ 12.000.00 ern 201 B.

Nunes
Patrão

PF:471667110-00

*+''-" 
''fqar.
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Fundado em 29 deiunha de 1979- ReEistro na MTG n"0572

Lemo: "De Portão WFo a Bmsil pr nossos trodfçôes"

ANEXO }A

Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial

pârâ a execução do plano de trabalho

Ilortão. 12 de Fevereiro de 2018'

A Comissão de Seleção do Chamamellto Pirbftco n"04'2017

Senhor(a) Presidente:

Eu, Ernani Nunes, Patrão do PIQLIETE DE LAÇAIIORES

TIhffiAúvA, CpF 471667110-00, declaro para os devidos fins e sob psnas

da lei, que a entidade acima citada dispõe de estrutura fisica e de pessoal'

.o* ,upuridade administrativA técnica e gerencial pata a §xetução do

Plano de Trabalho proposto, bem Çomo irá çontratar, com fecur§os das

parcerias serviço de instrutore§ ds aüOrdo com a demanda, a§sumindo

inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as meta§,

acompanhamento e prestação de contas.

Ernani O,Nunes
Patrãc

cPF 47166711000

ETE DE LH
nue Ceneu ,70 - SÃA JORGE - PORTÃO /N - CNPt:92.123.959/0{n7'32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓR|O TÉCN|CO DE MONTTORAMENTO E AVALIAÇÃO N" 0{r20t8

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pÊla Portaria no
54AZA18 e composta pelas servídoras: Elaine Berenice Reichert, Juliane Birk e
Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas do CTG
Timbaúva, referente 1" Trimestre deste exercício, passamos a tecer Relatório
Técnico nos termos do art. 59, §1o da Lei 13.019DAA:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 201814379 - referente o
desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme
Plano de Trabalho de 2018.

Documentos juntados: Relatório, Ofício e comprovantes de despesas.

LDescrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela OSC foram às seguintes:
- Formação de Grupo Mirim com participaçao de 30 crianças (04 a 10
anos), mantendo ensaios semanais;
- apresentaçôes em eventos regionalistas e do Município;
- participação em palestras, eventos, concursos.
- Formaçâo do grupo juvenil com participação de Z?jovens {13 a '17 anos},
ensaios semanais nas terças-feiras à noite na sede da OSC;
- participaÇâo em 2 concursos e 3 apresentações de livre expressâo;
- participação de 30 integrantes e famílias, na invernada juvenil nas
ativídades 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 período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
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 pesquísas, debates, cursos e conferencias, concursos e outras
atividades.
Suscitar junto à populaÇão a necessidade de preservaÇão e defesa do
patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação de contas somam o valor total R$1.200,00 (hum mil e duzentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

reais) por mês totalizando R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para
execuÇão do projeto nos meses supra.

lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de eontas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados êstabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta despesas correspondentes a R$ 3.600,00 {três mil e
seiscentos reais, correspondente a despesa de instrutor de dança.
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no A3.2018 - ao instrutór de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no A4l2A18 - ao instrutor de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no O5Í2A18 - ao instrutor de danca
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de RS 1.200,00

V. 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.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,
apenas as apresentações públicas realizadas"

coNCLUSÃo: AçÕes e prestação de contas de acordo com o plano de
trabalho, APROVADA com ressalvas a presente prestação de contas.

Portão, em 20 de junho de 2018.

[,

.d;,9 DE II,IONIToRAMENTo E AVALIAÇÃo
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