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RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAçÃO N'02í2018

A comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidCIra§: priscila
Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosáura Guimãrães corrêa Gomes, diante daPrestação de contas do crG Tiaracy, reÍerente aos meses de junho a dezembro de2018, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. sg, §1o da Lei13.01 9t2014:

. Prestação de contas apresentada pelo Protocolo no 201g/g916 - referente odesenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato fiimado com entidade, conformePlano de Trabarho, nos meses de juirho a dezemb* àà zafi.
Documentos juntados: ofícios, eomprovantes de despesas, fotos e lista depre§ença.

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:
As atividades desenvorvidas pera osc foram as seguintes:- Formaçâo de lnvernada Mirím e Juvenil em ensaios semanais, na sededo crc, atividades de integração familiar 

"á* 
pàãstras, concursCIs e ventos detradição gaúcha.

-Participação em eventos Municípais.

ll.Análise das atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício social ohtioo ", iiiao da execução do objetoaté o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovadosno plano de trabalho.
o objetivo do programa previsto no plano de trabalho é o desenyolvimentoda cultura gaÚcha no fulunicípio, críando g*po. de invernadas de dançamirím e juvenil.
o desenvorvimento e propagação da curtura gaúcha, através deseminários, cursos e concursos intárnos e externos.

lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.
os valores transferidos a entidade nos *"r** correspondentes a presenteprestação de contas somam o valor total R$1.200,00 (hum Àit e Ourentosreais) por mês totalizando R$ 8.400,00 (oito mil e quatiocennos reais;, paraexecuçáo do projeto nos meses de março, abril e maio.

lv'Análise dos documentos cornprobatórios das despêsas apresentadospela organização da sociedade civir na prestaçaó oe 
"onir*, 

guando
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não for comprovado o alcance das metas ê resultados estabêlecidoeno resp.ctivo termo de coraboração ou de fomento.
A entidade apresenta despesas corespondentes a R$ g.0CI0,00 (nove milreais), correspondente a despêsa corn serviço de Ensino de Arte e culturapara invernada juvenil, referente aos meses ãe junho a dezembro de 2018.NF-e 22 - Loreno Deicke - lnstruçãoffreinamentolorientaçao peãagógica eeducacional no valor de R$ A,OOO,OO;
NF-e 20 - Loreno Deicke - lnstruçâolTreínamentoiorientação pedagógica eeducacional no valor de R$ 1.500,00;
NF-e 21 - Loreno Deicke - lnstrução/Treinamento/orientação pedagÕgica eeducacional no valor de R$ 1.500,00;

V' Análise de eventuais auditorias reatizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suasconclusÕes e das medidas que tomaram em ocorrência dessasauditorias.
Nâo foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,apenas as apresentaçÕes públícas realizadas.

coNcLUSÃo"R prestação de contas foiApRovADA para ano de 2a1a.

Observação: Sugere-se quê para
demonstração de despesas, Íotos
apresentado o Relatório de atividade e
fotos com as datas de realização.

Portâo, em 24 de janeiro de 2019.
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