
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Fedro fuiüller

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAçÂO N" O2'2$19

A eomissáo de Monitoramento e Avaliação norneada pela portaria no
54812A18 e composta pelas seruidoras: Priscila Lemmertz Diefenthaler, Juliane Birk eRosaura Guimarães _Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas do AssociaçãoCoral de Portão - P§eto CantoiDanÇa nas Escolas Municipais - referente aosrneses de rnaic, ji;nt"lc e ju!h+ de 20'tg, pessamos a tecer Reletó4c Tecnlca ncs
termos do art. 59, s1o da Lei 19.01912A14:

Documentos juntados: Ofício, Relatório de atividades, Iista de presença,
comprovantes de despesas, fotos.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:A Associação Corat, através do Projeto Educandart, demonstra
desenvolver o p§eto nas escolas municipais, atualmente o projeto
ampliou o atendimento, levando o projeto a g escolas municipais
As atividades no período foram nas-Escolas Santo Antônio, Alecsandro
Fiores, viia apareeicia, Rosaiino Coeiho, Visconde cje i!fiauá, Àntônic .joséde Fraga, 

- 
são Jorge, santo Afonso, Âfonso Gomes de carvalho e

Edmundo Kern são desenvolvidas no contra turno escolar.
Os projetos envolve aulas de Canto Coral e Dança.
Desenvolvem I aproximação dos estudantes com a música e dança como
fcrma de c+mplenr.:entc à educaçâo de alunc.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.
Atendeu no período o objetivo previsto no plano de trabalho que é levar às
escalas municipais, projeto de musicalidade e dança, através do canto e
flauta, levando mais este instrumento educacional aos estudantes da rede
municípal de ensino de forma gratuita.

iii. v?iores eietivamente transieridos peia acim inistração púbi ica.
Os valores transferidos a entidade para o Prosto 

'coresponde 
a RS

9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), relativos aos meses de atividade de
maio, junho e julho. s
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lv'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentado§peia 
-organização da socieciáde eivii ou p.á"trção de eonias, quaneio

não for çomprovado o afeance das metas e resultados estaheleçidosno respectivo termo de coraboração ou de fomento.
A entidade apresenta Notas Fiscaii correspondentes a R$ 9.600,00 {novemil e seiscentos reais), com professor de oanfa e professor de flauta enlnfnvqt i(v.

Os documentos apresentados são os que seguem:
tlíAto
NFe 024'533.258 - Aulas de canto coral e Grupo vocal - Expressão vocal *
Rodrigo da Rocha Leite - Valor R$ 1.S00,00;
NFe 024.221 .4Sg - Aulas de canto coral e órupo vocal _ Expressão vocal -Ana Beatriz Satiq - Valor R$ 1.600,00;
JUHHO
NFe 024.90s.596 - Aulas de canto coral e Grupo vocal - Expressão vocal -Rodrigo da Rocha Leite - Valor R$ 1.600,00; 

Í- -

NFe 024'966.957 - Aulas de canto coral e órupo vocal - Expressão vocal -Âna Beairiz Saiiq -=üaior R$ i.6üú,üü;
JULHO
NFe 025'083.574 - Aulas de canto coral e Grupo vocal - Expressão vocal -
Rodrigo da Rocha Leite - Valor R$ 1.600,00; 

I -

NFe 025'083.543 - Aulas de canto coral e érupo vocal - Expressão vocal -Ana Be+triz Setiq - \.,ê!or- Rg ,!.600,00;

V. Análise de eventuais
elderno, no âmbito
conclusões e das
auditorias.

Fortão, em AGOSTO de 2ü19

auditorias realizadas pelos controles internos e
da fiscalização preventiva, bem como de suas
medidas que tomaram em ocorrência dessas

Não foram realizadas auditorias externas no período pela comissâo,porém tem se acompanhado as atividades reatizacas nas escolas, pelos
depoimento-s recebidos êm reuniÕes com diretoras dessas.
9o.NqLYSAp: Açggs_e prestação de contas estâo de acordo com o prano
de trabalho, fica APROVADA pára o período.
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