
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÂO
Centro Administrativo Arthur peAro nItilter

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N. C§IEOTA

A comissão de Monitoramento e 
. 
Avaliaçáo nomeada pêla portaria no54812018 e comoosta pelas t"*idorru' rrainã Éãlãnice Reichert, Jutiane Birk eRosaura Guimarães coircá Gãil; diante d; ÉdtaÇâo de coniru ãã e.*ociaçâoGorat de portâo - projeto a;;i;ió"rÇ. H; E;;rr" Municipais _ rererente âosmeses de junho, jurho e agosto de 2oig, pr**rÃo, , t"or Reratóris Técnico ncstermos do art. 59, §1o da Le'í tf.Otg/zOta:

Prestação de contas apresentada p referente as atÍvidade realizadas nosmeses de setembro, outubro, novembro e oàzemÉrã'iã zore.

.ornorJo?Xl§il'::rig3r:os: orício, Relatório de atividades, rista de presença,

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:A Assocíação coral demonstra desenvoiver o projeto nâs escorasmunicipais são_ Jorge, Antônro ;ose Jã iragã e visconde de Mauá.Na Ata e nas fotos, estâo elencadai 
"* 

ãüuiu.des realizadas peto grupo,entre elas os ensaios realizados nr. É*àrr*.'Desenvorv"* 
? aproximação dos estuoantes com a música e dança comoforma de complemento à óducaçao do aluno.

ll.Anárise das atividades rearil3op, .do cumprimento das metas e doimpacto do benefício eociat ootlao 
"*-."Jao 

da _execução do objetoaté o período, com base nos indicráo."" *rtabelecidos e aprovadosno plano de trabalho.
Âtendeu no período o objetivo previsto,no plano de trabalho que é levar àsescoras municipais, proláto de'musicariorã" ã dança, através do canto eflauta' levando mais esíe instrumento 

"Jrà"ünar aos estudantes da redemunicipalde ensino de forma gratuita.

lll. valores efetivamente transferidos pera administração púbrica.os varores transferidos a entidaoá aú;;ü;* setembro correspondia aR$ 2'000'00 (dois mil reais), a partir oo mei Je outubro o valor foi aditivadopara atender mais escolas. passando ao valor de R$ g.200,00{três mil eduzentos reaís). Totarizando' portanto, ,o-p*iiooo, a importância de R$11.600,00(onze mil e seiscentos reaisi.' 
"- r-'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur pedro Mülter

lv'Análise dos documentos coínprobatórios das despêsas aprêsentadospela organização da sociedáde civil n, p.itrçaó ae *oniri, luanaonão for comproYado o atcance das metas e resultados estabelecidosno re§pectivo termo de coraboração ou de fomento.
A entidade apresenta despesas correspondentes a R$ 1 1.60ü,00 {três mile quatrocentosreais), conespondente a despesas com professor de dançae professor de flauta e canto.
observação, a entidade foi alertada da necessidade emissão dedocumentos fiscais 

_o 
que foi corrigido , purti, áo mes de novembro comemissão de notas fiscais de prestação cie serviços de regência vocal eaulas de dança.

auditorias rearizadas pelos controres internos eda fiscalização preventiva, bem como de suas
medidas que tomaram em ocorrência dessas

Não foram rearizadas audítorias externas no período pera comissãa,porém tem se acompanhado as atividades reatiiaàas nas escolas, pelosdepoimentos recebidos em reuniÕes com diretoras dessas.

ço.NqLVSÃo: Rçoe1e prestaçâo de contas estâo de acordo com o pranode trabatho, fica ApRovADA pára o período. sanáoàã emissão de recibosa partir do mês de novembro.

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

Pcrtão, em 31 de janeiro de Z01g


