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 e
participação 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
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Portão, em 20 de junho de 201g.
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