
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÂO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATORTO TÉCNTCO DE MONTTORAMENTO E AVALTAÇÃO N" AA202A
GOMPLEM=NTAR NO O1

A Comissáo de Monitoramento e Avaliaçâo composta pelas servidoras:
Friscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gornes,
diante da Prestação de Contas da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Vasco
da Gama, referente aos meses de novembr"o e dezembro deste exercício, passamos
: lonar PplatÁr'in Tónninn nnc tormnc rtn art qO Ê1o r^le lei 1tr í'l'ÍA ?fi14'

Prestaçáo eie Contas apreseniada eompiementanelo informaçÕes do Reiatório
na A2!2A2A, ccm relatorio das atividades desenvolvidas durante os meses citados.

Documentos juntados: Relatório de aiividades.

l.Descrição sumária clas atividades e metas estabelecida*:
Foram apresentadas relatório de atividades desenvolvidas durante os
meses de novembro e dezembrs de 2020, com relação ao pro.ieto firmado
entre município e demais atividades desenvolvidas pela Entidade,
ressaltou que houve ireinamentos aos atieias para a participação de
competições em 2ü2-1.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
irnpacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no nlano de traba!ho.
^ 

t,: -!O objeiivo do programa previsto no piano cje trabaiho é a oferta de
escolinha de futebol para crianças e adolescentes no contra turno escolar e
participação em campeonatos municipais. Participação dos seus
integrantes e seus familiares em atividades paralelas de palestras,
campeonatos entre outras entidades e associaçÕes na região a fim de
amnliar"em suas vivencias.

lll. Valores êfetivamente transferidos pela administração pública.
lV.Já informado no relatória Ail2A20.

V.Ânáiise eios doeumentos eomprobatórios rias eiespesas aprêsentarios
pela organização da sociedade clvil na prestação de contas, quando
nâo for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
Já apreciada no relatório AZi2ü2ü.
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Vl.Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de sua§
cofielusões c das medldas q,"!e tomerarn effi ocor:.ência dessas
auditorias.
Não foram realizadas audiiorÍas externas no período pela Comissão,
apenas acompanhando os campêonatos municipais.

,\^Àl/.rr tlc.Ãn. 
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APROVADA, eom relação ae ano de 2020.

Partão, em 28 de fevereiro de 202i.
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