
PREFEITURA MUNICIPÂL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur p"OioíUfl",

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAçÃO N" 1212018
A comissão de Monitoramento € 

. 
Avaliação composta pelas servidoras:Priscila Lemmertz Diefenthã|"r, Jrriun. Birk e nàããura cuimaraei-correa Gomes,diante da prestação de conia* o, apÀr, iàíJrãt* 

"o mês dezembro deste
?ã:J?t?fó,i:ssamos 

a tecer Reratório recnilo nã*-i*r*os do art. se, s1o da Lei
Prestação 

.de contas apresentada por meio dígitar, comprementando oProtocolo no 2019/34, referent"-o-o-"r"nvolvimento áã parceria objeto do contratofirmada com entidaoe, execuieá ízizarc, .onro*Jp'iàno de Trabarho de 2018.
Docurnentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pera entidáde durante ã íes, 

"o* 
ã*ir;i;;, desses, reratório de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guiãs oe pagám;;b;;*provantes de pagamentos

l.Descrição sumária das atividades e metas estabetecidas:verifica-se que peras ristas d" pr"_.ãÀ;;;;;;*rdas aos protocoros, foramrearizados os atendimentos a'177 prti"ni*r, que consiste no programaEspecÍalizado de Atendimento da i,***oà-.om Deficiência intetectual eMúltipla' Programa de lnclusão oa pessoa -com 
oeficiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.

Programa, de habilitaÇão, Àabilitação e inclusão da pessoa com deficiênciaintelectual e múltipla na sociedrãr 
" cãenãario escorar com 20s diasletivos(820 horas auta) em conlunto com-assessoria aos estudantes darede pública de ensino.

ll'Anárise das atividades reatizadas, 
.do cumprimento das metas e doimpacto do benefício sociar ootloo 

"* ,"iao da _execução do objeto
;:t J"ffiT"'r?, ;:,TJ " " 

n os i n d i c a o o res ãsta ne rcc i:rr oã ãa prora ocs

As atividades desenvolvídas pela entidade consiste no atendimento depacientes pcD|s e seus famiríares _-iaãiàtzoral, .onforr;' rístagemapresentada, que foram atendidas pera Entiãà." no período.XXI Otimpí3dag especiais das ApÁEs; - "'---'
Teatro Musiconto;
Festa de Natal;
Grenal da Solidariedade;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur pedro Müller

lll. valores efetivamênte transferidos pela administração pública.
No mês de dezembrol2}lS, o valor transferido- a entidade foi de R$
64-425,78, conforme Razão orçamentária, pago em 2gl12lzü1g.

lv'Análise dos documentos comprobatórios das despesas aprêsentadas
pela 

-organização da sociedade civil na prestaçaó oe contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

A entidade apresentou relatório de despesas, acompanhadas dos
documentos dig.italÍzados, que, conforme'auditoria dessa comissãc,
conferem e resultam no total de R$ 74.541,33

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.
Houveram verificações do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se
constatou atendimento do proposto no plano de Trabalho.

CONGLUSÃO:
o relatório foiApRovADo com relaçâo ao mês de dezembro de 2018.

No ano de 201t, foram repassados à Entidade ApAE, R$ f0g,4TT,g4
(setecentos e noyê mil, quatrocentos e setenta e sete reais corn
oitenta e quatro centavos), apuradas as prêstações de contas, foram
alcançadas despesas que somadas no ano oi eota, alcançam R$
752.320,95 {setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e yinte reais
com novênta e cinco centavos).

Diante disso, fica ApRovADA a prestação de contas para o ano de
20,l8.

Portão, em 30 de janeiro de 201g.

tAÇÃo


