
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Gentro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATORTO TÉCNiGO DE MONTTORÀMENTO E AVALIAÇÂO N" 02t2020

A Comissâo cie Ívioniiorarnento e AvaiiaÇão composia peias serviciora§:
Priscila Lemmertz Diefenthãler, Juliane Birk e Rosaura Guimaráes Corrêa Gomes,
diante da Prestação de Contas da Sociedade Ésportiva Recreativa e Cultural Vasco
da Gama, referente aos rneses de Novembro e Dezembro deste exercício, passarnos
a tecer Relatório Técnico nos termos do afi. 59, §1o da Lei 13.01912A14.

Documentos juntados: Reiatorio cje despesas e Notas Fiscais.

I"Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
iforn nreirrr"liendn nnis nãn fnram anreseniades âs. infnlmaeõeS SObfg aSi/viv I -. 
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atividades desenvolvidas no período. Fendente quanto à informaçác,
deuerá inÍoririar nos reiatórir:s subsequer:tes as irríorritaçÕes quai:rio as
atividades desenvclvidas no período.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
irnpacto do benefício social obtido em razão da execução do obleto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.
0 objetivo dc programa previsto no plano de trabalho é a oferta de
escclinha de futebol para cr"ianças e adolescentes no contra turno escolar e
participação em campeonatos municipais. Participação cjos seu$
integrantes e seus familiares em atividades paralelas de pâlestras,
campeonatos entre outras entidades e associações na região a fim de
ampliarem suas vivencias.

lll . Va lcres efetivame nte tr*:rsferid+s pe la adnrin lstração p*bl ica.
lV.Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente

prestação de contas somam o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para execuçâo do projeto nos meses supra.

V.Ãnáiise dos documentos eomprobaiórios cias despesas apreseniados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
nCI respêctivo terrno de colaboração ou de fornento.
A entidade apresenta despesas correspondentes totalizam a RS 3.000,00
/{rÂc nrli! r"aaie\ nâc êâartriniac r.lacnêaac.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÂO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Eudajo NF-e 003.737 Unlforme R$ 2.00ü,00
Alditur Viagens Recibo Viagem

iniermunicipai
RS 1.0üü,0ü

Vl.Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
extsrno, no ârnbito da fiscalização preventiva, bem conno de sua§
+*nalrrrjiao 
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auditorÍas.
Nãa forarn realizadas auditorias externas no período pela Comissâo,
apÊnas acompanhando os campeonatos municipais.

CONCLUSAO: A Bresente prestação de contas foi pareialmente
APR-OV"AD-A, eom relaeão ao aeríodo.

Portáo, em 30 de Janeiro de 2021.
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