
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N'0112018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela portaria no
54812a18,e composta pelas servidoras: Elaine B-erenice Reicheit, Juliane Birk e
Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Sociedade
Esportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama, referente aos meses de março,
abril, maio e junho deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos
do art. 59, §1o da Lei 13.019t2014.

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 2018/4005- referente o
desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme
Plano de Trabalho de 2018

Documentos juntados: Nota Fiscal

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela osc foram as seguintes:
- Participaçáo em campeonato municipal,
- Escolinha de futebol para prática esportiva de crianças e adolescentes
para profissionalizaçâo de afletas juvenis.

ll'Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovabos
no plano de trabalho.
O objetivo do programa previsto no plano de trabalho é a oferta de
escolinha de futebol para crianças e adolescentes no contra turno escolar eparticipação em campeonatos municipais. Participaçáo dos seus
integrantes e seus familiares em atividades paralelaá de palestras,
campeonatos entre outras entidades e associaçÕes na região a fim de
arnpliarem suas vivencias.

lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.
lV.Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente

prestação de contas somam o valor total de R$S50,00 (quinhentos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur É"oio niirr",

cingüenta reais) por mês totarizando R$ 2.200,00 (dois mit e duzentosreais), pâra execução do projeto nJ, ***ã*;;;*
v'Anárise dos documentos comprobatórios das despe§as apre§entado§peta organização da sociedá_," girii r, üãitrção de contas, quandonão for comprovado o atcance das metiã ãiesultaoos estabetecidosno respectivo termo de colaboração ou de fomento.A entidade apresenta Aespesàs correspCIndentes a R$ 2.000,00 {dois milreais) conforme a nota fiscar n. 002.5áôrzorô-.onespondente ao cNpJ

3:r'rt"Tf"?'r?'Jt'' da empresa Eudajo Matharia conreção Arts

vl'Análise de eventuais auditorias. realizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito da fiscatizaçã;-p*;#iia, bem como de suas
fiXfiyr?rX": 

e das medidas que tomaram em oco*ência dessas
Nâo foram reatizadas auditorias 

^e-xternas .no período pera comissão,apenas acompanhando os campeonatos munic,.pais.

.'NCLUSÃO: A presente orestação de contas foi 
'AR'TALMENTE

APROVADA' ricando penoãnte oe iriàimãioJJiã atividades rearizadas no
5il1X1?"§fff,U,^j1;';,o, '.orprnhado ã* tot* e rista oã presãça oos

Portão, em 20 de junho de 201g.

,&r, o*M E N ro E A'AL rAÇÃo


