
r§:ÍHI*,IUruNf nPÂL DE PoRrÃocentro eom in istriti* inãi, ãã;ffi â
RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÂO N" O9I2Oí8

A Comissão- de Monitorameig j,Avaliação.,composta peras servidaras:Priscira Lemmertz oierentúál.i]'iriirr. Birk e nãããrrr^cuimaraer-ôãrea 
Gomes,

diante da PrestaÇão$ 
.cã,.,iá!'lripnr, ,.ãü*;;"mes setemürã JJrt* exercício,

passamos a tecer Retatório Til,b; nos termo, áã"À. s9:.§.J, da Lei ts.ct 9tza14:Prestacão oe coniar ãôãr"nrada iil ffi" digitar, comprààentando o
prorocoro no áolanozí,;i="d5'ã'g^"$;orr*"riã'rgpSrcsria 

ooiãiádo contraro
rirmada com entidaa*, ***",]iãá'ãgizora, .onio*i"'ãr!ro de Traba*ro oe 2018.

Documentgl, juntados: ofÍcio e Listagem mensar de Arunos e pacientesatendidos pera entid;d-;;r*i"I'Le*, .;;;;;;;ilr, desses, ,.árúrrlo de caixa,
extrato bancário, noras nrããir, ôi,iã.'o* órdil;il,ãJo*provanres de pagamentos

r'Descrição sumária das atividales e metas estaberecidas;verifíca-se que peras ri*ü* o* ryL$ü; ã'ne*aaas aos protocoíos, foramrearizados os atendim"nL:* I 1zo p.LãnÊr, que consiste no programaEspecíarízado de niãnJiÃàntg o: F;;;;;"m Deficiência interectuar e
frÍIil§,,],:HilHiiiifffjá 

i,;:"'T' tm oenciê,*ü inte,ectua, e
Programa de habilitaçào, ãaliritaqo 

" 
incrusão da pessoa com deficiênciainterectuar e múrtip-ra'nã s"ocieoi;;- ã"rel'&rio escorar ;;; 205 dias[i:TÍ?í,:riTXXsÍf ,ii" .on;,,to 

-***rJsessoria 
aos esruda ntes da

ll'Anárise das. atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpacto oo 
. 
benefhú rã.irl àuiioJ-",i "J';lào 

da .execuçao io objeto
;:-o?,ffilX1L ;:,T.:"; 

; li os i n a úãii,* ãt" be rec i dos e a prova dos

As atividades_desenvorvidas 
p.era entidade consillg no atendimento de

pacientes pcD|s * *êr* rã*.iriares :-iaãrozle01'), conroiÀã ristagem

§!§ü:'Ê:"-,§;:1'* 
atenãioas pã' E"Iãà;'; 

'o 
período

V Chá de caneca.

lll' varores efetivamente transferidos pera administr 'ação núbtica(q
\J



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Àdministrativo nrrrur pãioíiiir".

No mês de jurho/2'1g, o varortransferido a entidade foi de Rs 64.425,7gconforme Razâo Orçamentáriã, pago em 29/09 lí:a1g.observação: ocoréu pagàmdrto *- árn;;; erro contábit, vator foideduzido no mês suOseàuãnie.

lv'Ànárise dos documentos comprobatórios das despêsas aprêsentadaspera organização da sociedáae civit i" o]ãIr"ção de contas, quandonão for comprovado o areince das *"t ! ã-resumaos estaberecidosno rêspectivo termo de colaboração ou de fàmento.

A entidade apresentou reratório de despesas, acompanhadas dosdocumentos 
_lio.ilatizados, qr.. eonforme'auditorra dessa cámissão,conferem e resuttam no totat ,ià nE s+.+ái,ao .T>

v'Análise de eventuais auditorias. realizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito aa tucàli=rçao-prerJniiír, bem como de suas
ffX[y.r,ff- 

e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
Houveram verificaçÕes do trabarho desiinvorvido pera entídade, no quar seconstatou atendimento do proposto no prano de Trabarho.

CONCLUSÃO:
o relatório foiApRovADo com reração ao mês de setemhro de zafi.

Portão, em 1g de outubro de 2018.

ÇÃo


