
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur Pedro Miiller

RELATORTO TÉCNTCO DE MONTTORAUENTO E AVALTAçÃO N" 06/,2A20

A Comissão de Monitaramento e Avaliaçãe compüsta pelas servidoras:
Priscila Lemmertz Diefenthãler, Juliane Bi* e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,
diante da Prestação de Contas da Associação Csral de Portão referente aos meses
de novembro e dezembro deste exercício, passamos â tecer Relatório Técnico nos
termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912014:

Prestaçâo de Contas apresentada pela Entidade encaminhada através de e-
mail.

NF's.
Docurnentos juntados: Relatório Íinanceiro, Ata, fotos, Lista de Presença e

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A AssociaÇão Coral demonstra, através de fotos, realizarem os ensaios via
online, devido a Pandemia de Covid-19.
Os ensaios sâo abertss à população sem custo aos participantes.
Desenvolvem a aproximação da população com a música e projetos
sociais voluntários à sociedade.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social ohtido 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 plana de trabalho que é ofertar à
população a participação no coro musical, aproximando à população com a
música e representar o Município em eventos regionais e nacional.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade nos meses correspondente a presente
prestação o valor de R$ 4.800,00 (quatrc mil e oitocentos reais).

lV.Análise dos documentos cor*probatórios das despêsas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
nâo for comprovado o alcan*e das metas e resuttados estabelecidos
no respectivo termo de cslaboração ou üe fomento.
A entidade apresenta NFe's de despesas correspondentes a RS4.800,00
(dois mil e quatrocentos reais), rorrêspo*dente a despesas com lnstrução,
treinamento e orientação vocal.
NFe 96 (mês de novembro) - Valor de R$ 2.400,00 - Daiana Fulber -
Serviços de Instruçâo e orientaçãa vocial.
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NFe 99 (mês de Dezembro) -- 
Valor RS 2'400'00 - Daiana Fulber -

Serviços oe rnstiição " 
o'i*ntaçáo vocal'

v. Anárise de eventuais audito-rias realizadas fjlã, "o"#"iãrT:',§":
'^":l*;*lg'ii-m*l;n::"'í,T",Jíi.,lll'-J;";;;rránciadessas

auditofias r:r^-ina Âv+êrnâs no oeríodo pela UorÍIl§Dd''''

NãoforamrealizadasauditoriasexternasnoperíodopelaComissáo

CoNcLUSÃo:nçÓeseprestaçãogecontas:^''.lodeacordo-c-oloplano
detrabalho,'ãproúadaapresta;ãõcontasparaprojetode2a2o'

Portão, em 20 de Janeiro de 2021
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