
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAçÃo N" 0112018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria no 548/2018 e

composta pelas servidoras: Elaine Berenice Reichert, Juliane Bírk e Rosaura

Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas do CTG Tiaracy, referente

aos meses de fevereiro a maio de 2018, passamos a tecêr RelatÓrio Técnico nos

termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912014.
prestação dã Contas apresentada pelo Protocolo no 20181449A - referente o

desenyolvimento da parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme

Plano de Trabalho, nos meses de fevereiro a maio de 2018'

Documentos juntados: Relatório, Ofício, comproYantes de despesas, fotos e

lista de presença.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela osc foram as seguintes:
- Formação de lnvernada Mirim e Juvenil em ensaios semanais, na sede

do CTG, atividàdes de integração familiar com palestras, concursos e ventos de

tradiÇão gaúcha.
-Participação em eventos Municipais.

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 programa previsto no plano de trabalho é o desenvolvimento

da cüftura gaúcnã no fiíunicípio, criando grupos de invernadas de dança

mirim e juvenil.
O desenvolvimento e propagação da cultura gaÚcha, através de

seminários, cursos e concursos internos e externos'
Jantar oferecido em homenagem ao dia das mães e participaçáo da

mateada do MunicíPio.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente

prestação de contas somam o valor total R$1.200,00 (hum mil e duzentos

ieais) por mês totalizando R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para

execução do projeto nos meses de março, abril e maio'
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lv'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadospela organização da sociedade civil na prestação de conius, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenia despesas correspondentes a R$ 3.000,00 (três mil
reais), correspondente a despesa com serviço de Ensino de Arte e Culturapara invernada juvenil, referente aos meses de fevereíro, março e abril de
2018.

V' Análise de eventuais auditorias reatizadas petos controles internos e
externCI, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suasconclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias,
Náo foram realizadas auditorias externas no perÍodo pela Comíssão,
apenas as apresentações públicas realizadas.

coNCLUSno:R prestação de contas foi ApRovADA com ressatvas,
diante apresentaçâo de NF com prestados de serviço de atividade diversa
ao detalhamento da atividade.

Portão, em 20 de junho de 201g.
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