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RELATORTO TÉCN|CO DE MONTTOR.AMENTO E AVALIAçÃO N" O2t2O20

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeâda pela Pofraria no

12942A19 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk
e Rosaura Guimarães Conêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Entidade
União Protetora dos Animais de Portão - referente ao mês de Agosto de 2020,
passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912014:

Documentos juntados: Ofícios, Relatorio de atividades com fotos, Relatório
de despesas e comprovantes fiscais,

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
O projeto consiste na Proteçâo e bem-estar animal no âmbito do Município
de Portão, realizando a administração do Canil Municipal e atendimento de
urgência de animais de rua, com oferecimento de alimentação(aos animais
do Canil), vacinação, resgates, castração, realizando contrataçâo de
serviços de médico veterinário, ração e medicaçâo.
Da mesma formâ, o projeto consiste na realização de campanhas de
adoção e educação, com palestras e esclarecimento em escolas, com
material explicativo.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da exeeução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabeiecidos e aprovados
no plano de trabalho.
No período verificando Relatório de atividades, foram atendidas as metas
relacionadas atendimento e proteção anímal, bem como gestão do canil
municipal, atendimento de urgência de animais de tuas através de servÍço
médico veterinário. Com relaçâo a castraçÕes, verifica-se que foram
atingidas as metas mensais no período.
Com relação a realização de palestras de educação a proteção animal nas
escolas, resta prejudicado, considerando suspensão das atividades
escolares em razão das medidas de isolamento pelo COVID-19. Sugerindo
que, quando da renovação do presente, deverá a meta ser contemplada
quando do retorno das atividades escolares.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a enüdade para o Projeto corresponde ao valor
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eom relação ao mês de Agosto.
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lV.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 ressltados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta relatório de despesas mensal.
sobre as despesas apresentadas, para fins de comprovação, de acordo
com a Lei 13.019Da19 e Manual de Prestação de contas das osc's,
todas estão de acordo Õom a proposta do projeio, Íoram gastos um total de
R$ 15.760,66 sendo que:
- Ração R$ 7.204,63
- Combustível: RS 438,53
- Agropecuária R$ 989,90
- Serviços nnédicos veterinários. R$ 3.S70,00
- Serviço de manutenção de veículo: R$ 57,60
- Prestação de Serviço (Ledir Klimeck) manutenção canil: R$ 3.500,00

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controtes internos e
externo, no âmbito da fiscalizaçâo preventiva, bem como de suas
conclusÕes e das medidas que tomaram êm ocorrência dessas
auditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissáo,
porém tem se acompanhado as atividades realizadas no Município.

CONCLUSÂO: Rções estão de acordo com o plano de trabalho, ficando
APROVADA quanto ao período, no que diz respeito as despesas.

Portão, em 29 de Outubro de 2020.
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