
RELATÓRIO TÉCNrcO DE MONITORAMENTO E AVALIAçÃO N'í0'2018

A Comissão de Monitoram,:it-o i, Avaliaçâo composta peras servidoras:Priscita Lemmerrz nierentnãi;;; j;ti** Birk e nãããu* cuim*iãe5-ü*ea Gomes,diante da Prestação de c;ná'oãipne , ôf"d*;; mês outubro ceste exercício,pas§amo§ a tecer RelatÓrio Técnico nos termos ooã.t. sg, §1o da Lei 13.01 gl2a14:PrestaÇâo de contas áfiãsentaoa pãi-*Jo digitar, comprementando oProtocola no 2018/8046, *f*".tã ã'o"r"nuorii*"riã'àa parceria objeto do contratofirmada com entidaoe, execffi'iõnota, .onioi*ã'Éràno de Trabarho de 2018.
Documentos juntados: ofício e Listagem mensar de Arunos e pacientesatendidos pera entidáoe curant" ã'*er, .o*ã*inuir* desses, reratória de caixa,extrato bancário, notas fiscaii, ôuiãs'oe prg"*"nk ãJo*prorantes de pagamentos

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:Verifica-se que petas tistas oe pre!àn;;;;;_rdas aos protocolos, foramrearizados os atendimentos a t eo p"tiãnio, que consiste no programaEspecializado de Atendimento da irài*oà-ãom Deficiência intetectuat eMÚltipla' Programa oe tnciusao oa pãssJa km oeRciência intetectuat emúltipla no mundo do trabalho.
Programa. de habilitagão, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiênciainterectuar e múrtipra na sociedràJ * *r]",iiario escorar com 20s dias
H:";Ítfr:rTJX'#Xra) em conjunto **-****ssoria ,o* J*úcantes da

ll'Anárise das- atividades reatizadas, 
.do cumprimento das meras e doimpacto do benefício sociar obtiao *, 

'.à'Iao 
da.execução do objeto

;:- ;rffitlX'-tÂ 
co m base n os i n d ic aoo res lst oã ú" i o JJ ã-" pro* o o*

As atividades desenvorvidas pera entidade consiste no atendimento depacientes pcD's.e seus famiriares -_162{lolzoiàJ, 
.coníorme ristagemapresentaca, que foram atendidas p"r, Eriiãàaã -"'õârodo.Festa do dia das crry Eaoli,,^r É^_:_ tjyeas e dia dc professor;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrarivo Arthur É*oioÍüu".

I X Fes.tivat Reg ion a I $j{À- ; â'ã;;il;,
3' Noite Gaúcha APEANA

lll. varores efetivamente transferidos pera administração púbrica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Mülter

No mês de outubrol2O18, o valor transferído a entidade foi de R$ô4-425,Ta, conforme Razão orçamentária, pago em 25r1olza1g.

lv'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadaspela organização da sociedade civil na prestaçaó oe conias, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de coraboração ou de fomento.

A entidade apresentou relatório de despesas, acompanhadas dos
documentos digitalizados,uuÇumenros 0rgltattzados, que, conforme auditoria dessa comissão,
conferem e resultam no total de RS 57.443,g6 L__-

V'Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suasconclusôes e das medidas que tomaram em ocorrência dessasauditorias.
Houveram verif,cações do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual seconstatou atendimento do proposto no plano de Trabalho.

CONCLUSÂO:
o relatório foiApRovADo com relação ao mês de outubro de 1018.

Portão, em 1g de outubro de 201g.

coM ÇÃo


