PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATORTO TÉCN|CO DE MONTTORAMENTO E AVALTAçÃO N'02120,18

A Comissão de Monitoramento e Avaliaçãc

composta pelas servidoras.
Priscila Lemmertz Diefenthâler, ."fuliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,
diante da Prestação de Contas da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Vasco
da Gama, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 5g,
§1o da Lei 13.01 912A14:
Prestação de Contas apresentada pelos Protocolos no 201817807,2018/8406
e 2018/8845- referente o desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato
firmado com entidade, conforme Plano de Trabalho de 2018.

Documentos juntados: Relatório, Notas Fiscais, Recibos, fotos com
eronograma de atividades.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela OSC foram as seguintes:
- Participação em campeonato municipal nas categorias sub 17 e sub 15;
- Participaçâo na 13' Copa Cidade Verde em Três Coroas e na copa
Pequeno Gigante, em Campo Bom;
- Participação no Campeonato Sulicampe nas categorias Sun 19, 17, 15,
11 e 10;
- Escolinha de futebol para prática esportíva de críanças e adclescentes
para profissionalizaçâo de atletas juvenis;
- No mês de março a Escolinha mandou três jogadores para futebol
profissional;
No mês de junho um atleta do sub 13 passou foi para o Juventude de
Caxias;
- Em julho Campeão da 1o Copa Garibaldi;
- Campeão do 10 torneio de inverno de §ão Sebastião do Caí;

-

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execuçâo do abjeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
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. Participação dos seus
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integrantes e seus familiares em atividades paralelas de palestra§,
campeonatos entre outras entidades e associaçÕes na região a fim de
ampliarem suas vivencias.
Ill. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
lV.Os valores transferidos a entidade nos mêses correspondentes a presente
prestação de contas somam o valor total de R$550,00 (quinhentos e
cinqüenta reais) por mês totalizando R$ 3.850,00 (três mil oitacentos e
cinquenta reais), para execução do projeto nos meses supra.

V.Análise dos documentos comprobatórios das despêsas aprêsentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta despesas correspondentes totalizam a RS 3.945,15
(três mil, novecentos e quarenta e cinco reais com quinze centavos) as
seguintes despesas:
Eudaio
Mercado Rincão
UNIDASUL
Divina

Ce§a

NF-e 002.798

Uniformelcolete

R$ 980,00

Danfe NF-e

Gêneros
alÍmentícios
Gêneros
Alimentícios
Material
impresso
Material
impresso
Gêneros
Alimentícios
Transporte
Transporte
Agua

R$ 82,30

NF-e 004.213

Gráfica Schuck

NF-e 002.255

Gráfica Schuck

NF-e 002.252

Divina Cereja

NF-e ü04.133

Sabrina Schüller
Sabrina Schüller
Pacheco Gás

NF-e 000.025
NF-e 000.046
NF 8752

R$ 169,95
R$ 120,00
RS 80,00

R$ 213,00
RS 1.000,00
R$ 1.300,00
R$ 85,32

Obs.: Consideradas para fins de prestaçâo de contas, apenas documentos
fiscais alcançou o valor de R$ 4.A3A,47 (quatro mil e trinta reais, com
quarenta e sete centavos)
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Vl.Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões ê das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,
apenas acompanhando os campeonatos municipais.
CONCLUSÃO: A presente prestação de contas foi ApROVADA, para p
exercícÍo de 2018.
Portão, em 25 de janeiro de 2019.
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