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RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVAI.IAçÃO N" O3I2O18

COMPLENIIENTAR

A comissâo de Monitoramento j 
. 
Avaliação composta pelas servidoras:Priscila Lemmertz-Diefenihrirer, Jüriane Birk e noiãura culmaiaeã-ünea Gomê§,diante da PrestaÇâo de contas oà epRe, ,ererente ãg mes março deste exercício,pa§samos a tecer RelatÓrio Técnico nos termos oo ãrt. sg, §1o da Lei 13.01 gl2a14:Prestaçâo de contas apresentada po. **io digital, complementando oProtocolo no 2963, referente o'-desenvolvimento da parceria objeto do contratofirmada com entidade, execuçã o aazalg, conform* Étrno de Trabarho de 201g.

Documentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pela entidade durante o mês, 
"o, ãriinrirrc desses, relatório de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guias de pagamãni"ã**provantes de pagamentos

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:
verifica-se que pelas listas de presençàr ãnl*udas aos protccotos, foramrearizados os atendímentos a 1TT patientei, gue consiste no programa
Especializado de Atendimento da i'"sráà-com Deficiência intetectual eMúltipla, Programa de lnclusão oa pesú com deficiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.
Programa de habilitaçãc, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiênciaintelectual e múltipla na sociedade e *ã*àario escorar com 205 diasletivos(8?0 horas aula) em conjunto com-ãssessoria aos estudantes darede pública de ensino.

ll'Anátise das atividades rearizadas, 
-do cumprimento das metas e doimpacto do benefício social ontioo 

"*=rüao da execução do objetoaté o período, com base nos indicadores estabeleciaás e aprovadosno plano de trabalho.

As atividades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento depacientes pcDls e seus fam,iriares _-iãúoel201g), 
"oniàràá 

ristagemapresentada, que foram atendidas pera Enüàào. ro pãr*ãà.-""-ocorreu no mês, reunião coll o: pàis oe pá.únt*, aiendidos na AFAE;Realizada Festa de páscoa da Entidade.

lll. valores efetivamente transferidos pela administração púbrica.



PREFEITURA MUNICIPÂL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

O valor transferido a entidade mensalmente é de R$ 51.699,70 no mês demarço de 2018, conforme Razão orçamentária, pago em 20/03la0íg.

lv'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadaspela organização da sociedade civil na prestação de 
"oniri, 

quanoo
não for comprovado o alcance das metas e resuttados estabelecidos
no respectivo termo de coraboração ou de fomento.

A entidade apresentou relatório de despesas, acompanhadas dosdocurnentos digitalizados, que, conforme auditoria dessa comissão,
conferem e resultam no total de R$ 77.189,22 (sessenta e sete rnil, cento eoitenta e nove mil e vinte e dois centavos).

observação: Excluídas da presente prestação de contas, as despesas
relacionadas a compras de camisetas,'qr" nâo fazem parte do projeto que
somam a importância de R$ 1.s00,09 

" 
o pagamento de juros de Gps que

somadas alcançam o valor de R$ 7gg,4g.

V.Análise de eventuais
externo, no âmbito
çonclusÕes e das
auditorias.

auditorias realizadas pelos controles internos e
da fiscalização preventiva, bem como de suas
medidas que tomaram êm ocorrência dessas

Houveram veriíicaçoes do trabaiho desenvolvido pela entidade, no qual seconstatou atendimento do proposto no plano de Trabalho.

CONCLUSÃO:
o relatório foi ApRovADo com relação ao mês de março de 2018.
Observar ressalva do item lV.

Portão, em 1g de outubro de 201g.

tAÇÃo


