
PREFEITURA MUNICIPÀL DE PORTÃO
Centro Administrative Ârthur Pedro Müller

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENT§ E ÀVALIAçÃO N'B,I'2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação compgsta pelas servidÇrâs:
Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Conêa Gome$,
diante da Prestação de Contas da Associação Coral de Portão referente aos meses
de março e abril deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nas termos do
ert. 59, §1o da Lei 13.01 912Q14

Prestação de Contas apresentada pela Entidade através do Protacolo no
2019t34D2

Documentos juntados: Relatório financeiro, fotos e NF,s.

LDescrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A Associação Coral demonstra, através de Íotos, realizar os ensaios.
A ata não foi entregue pois se encontra para regístro de troca de diretoria,
em Cartório.
Diante da Íalta da Aia, não há informaçÕes quanto as atividades realizadas
no período.
os ensaios são abertos à população sern custo aos participantes.
Desenvolvem a aproximação da população com a música e projetos
sociais voluntários à sociedade.

!!.A*á!!se des at!'sldades reellzadee, do cunnprlment+ d=s meÉ=s e ds
impacto do benefício social obtida em razão da execuçãc do abjeto
atá o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.
Atendeu no período o objetivo previsto no plano de trabalho quÉ é ofertar à
população a participaÇâo no coro musical, apresentações à comunidade
local, aproximando à população com a música e representar o Município
em eventos regionais e nacional.

lll. valores efetivaments transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação de contas sCImam o valor de R$ 4.900,00 {quatro mil e
aitocenios reais).

M'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respêctiyo termo de colaboração ou de fomento.



PREFEITURA MUNIGIPAL DE PORTÃO
Gentro AdministratÍvo Árthur Fedro Mütler

A entidade apresenta NFe's de despesas correspondentes â R$
4.üüü,üúiquatro mii e oitocenios reaisi, correspondente a ciespesas com
Regente e Preparador Vocal-
NFe 023.615.633 - valor RS 2.400,00 - Rodrigo da Rocha Leite - serviços
de Regência Técnica e Preparação Vocal;
NFe 024.104.288 - valor R$ 2.400,00 - Rodriga da Rocha Leite - serviços
r'{q Parrânnia Tánnina a Dr561pa4ãrr \ifnnalrvru rvv.rrgq v, rvPurkrlEav ívvqr.

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalizaçâo preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão.

CONCLUSÃO: AçÕes e prestação de contas estão de acordo corrr o plano
de trabalho, aprovado com relação ao período, restandc â âpresentação
das Atas, que deverão. ser comBlementadas nas prestaeôes de contas
subsequentes.

Portão, em 15 de maio de 2019.
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