
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

REL.ATORTO TÉCN|CO DE MONITORAIf,ENTO E AVALTAçÃO N" OUzA2CI

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras:
Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,
diante da Prestação de Contas da Associação dos Citricultores do Vale do Rio
Cadeia - VALECITRUS, referente ao repasse de 50% (cinquenta por cento) dos
subsídios para aquisição de mudas de cítricos e silvicultura, passamos a tecer
Relatório Téeniea ncs termcs do art. 59, §1s da Lei 13.01912A14

Prestação de Contas apresentada referente ao Plano de Trabalho do Termo
de Colaboração entre Município de Portão e Associação dos Citricultores do Vale do
Rio Cadeia - VALECITRUS.

Documentos juntados: Ofício, relatório, Recibos e Notas Fiscais de Produtor
Rura!.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
Realizado programa de incentivo a Agricultura com o fomento à Citricultura
e Silvicultura com o repasse de recursos à agricultores locais para â
compra de mudas de cítricos e de eucalipto.

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 projeto einge-se a transíerência de reeursos para ineentivo
aos agricultores rurais para o desenvolvimento agrícola.
O verba repassada é no montante de 50% do total para aquisição de
mudas anual à agricultores locais, como forma de incentivo à agricultura no
MunÍcípio.
O trabalho é acompanhado pelo Sindicats e Secretaria da Agricultura.

lll. Valores efetiyamente transferidos pela administração pública.
O valor transferido a entidade no mês correspondente a presente
prestação de contas soma o valor total de RS 25.660,00 {vinte e cinco mil,
seiscentos e sessenta reais) no ano de 2020.

lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
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A entidade apresênta despesas repasses de
locais, correspondente a S0%(cinquentâ por
Fiscais de Produtores conforme segue:

cheques aos agricultores
cento) do valor de Notas

XIú{- \Jrrnr:.!É1

lher,ríeil RsiD!(
ki:rri irrrid llrtrí
\qd { cr§üxi lrHrirft hlxí

:1{! d( frftli,ik!7
4u!'.{', t n*ir. tld,

ls_839 liri I r

tis.ulÁ i1*',
l.l irl t:lltl
*t.t. i:rj{rlj

rf{§.i1{J§-S

i&lrSiliL::
i1o.:I:-sr+41
! !q-;:ij ql+{t
rxt, $11*).ffi

t*ú{ _Nb@{:eí, fnúrr !rdi,{rr!k,& }}:i}.
pn1rr.1{ç r(! \ {1 ir I l tt \

Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusÕes e das medidas quê tomaram em ocorrêneia dessas
auditorias.
Houve o acompanhamento do Sindicato e §ecretaria da Agricultura que
acompanhou a implementação do Projeto.

Portão, em 03 de novembro de 202A.
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