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RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N" 03'20í8

A Comissão de Monitoramento e Avaliaçáo cCImposta pelas servidoras:Priscila Lemmertz Diefentháler, Juiiane Birk e Roiaura Guimarães Corrêa Gornes,diante. da Prestação de Cantas do CTG Velha Cambona, referente os nreses desetembro, outubro, novembro e dezembro deste exercício, passamos a iecerRelatorio Técnico nos termos do art. sg, s1o da Lei 13.01 glza14.
Prestação de _contas apresentadá pelo Protocolo no 275fia1g - referente odesenvolvimento da. P31ce_ria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conformePlano de Trabatho de 2018.

Documentos juntados: Relatório com fotos e Nota Fiscal.

LDescrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela osc foram as seguintes:
- Formação de lnvernada Mirim e Juvenil em ensarós semanais, às sextas-feiras na sede do CTG;
-Participação em eventos Municipais
- Participação das invernadas em rodeios;

ll.Análise das atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpaeto do benefício social obtido em razão da execução do objetoaté o período, com base nos indicadores estabelecidoi e aprovados
no plano de trabalho.
O objetivo do programa previsto no plano de trabalho é o desenvolvimento
da cultura gaÚcha no Município, criando grupos de invernadas de dança
mirim e juvenil.
c desenvoivimento e propagação da cuitura gaúcha, através de
seminários, cursos e concursos internos e externos.
Oferta dos cursos de forma gratuita a qualquer munícipe que tenha
interesse.
Participação da invernada juvenil no 11o
sagrando-se campeões.

Rodeio Regional da 1SRT,

Participaçâo no baile da entidade;
Gestão de prendas e peÕes;
Participaçâo do no Desfile da 30a Ronda Farroupilha;
Oficinas de nós de lenços e chula;
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lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.

Os valores transferidos a entidade nos meses corrêspondentes a presente
prestaçâo de contas somam o valor total R$1.200,0b (um mil e áuzentos
reais) por mês totalizando R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para
execução do projeto nos meses supra.

lv'Análise dos documentos comprobatórios das despêsas apresentados
pela _organização da sociedade civil na prestaçaó oe contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e reàuftados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta Nota Fiscal nl 18 - Loreno Deicke, para prestação de
instrução, treinamento, orientação §edagógica e educacional, avaláção de
conhecimentos no valor de R$ 12-000,00looze mil reais), para execuçao
do projeto, no ano de 201g.

V' Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suasconclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Nãc foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,
apenas as apresentaçÕes públicas realizadas.

coNCLUSÂo: R prestação de contas foi ApRovADÀ para o ano de
2018.

Portão, em 24 de janeiro de 2019.

TORAMENTO E AVALTAÇÃO


