
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Mü[er

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N. 01í20{8

A Comissão de Monítoramento e Avaliaçâo nomeada pela portaria no1ê9/2017-e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefentháler, flrlarina lreneweschenfelder smuczek e Rosaura Guimarães coricà Gomes, oiante'ca prestação
de Gontas do Associação Coral de Portão referente âos meses de março, abril emaio deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. sg, §1oda Lei 13.01912014:

Prestaçâo de Contas apresentada
2A 1 8 í3623(abrit) e ZA 18l4999(maio)

Documentos juntados: Relatório, ata, lista de presença, comprovantes dedespesas, fotos.
l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

A Associaçâo coral demonstra manter ensaios semanais.
Na Ata e nas fotos, estão elencadas as atividades realizadas pelo grupo,
entre elas apresentaçÕes locais, regionais e nacional, representando oMunicípio de portão.
os ensaios são abertos à popuração sem custo aos participantes.
DesenvolveT.a aproximação da-população com a música e desenvolvemp§etos sociais voluntários à sociedade. 

-

ll'Análise das atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefícia social oatido em razão da execução do objetoaté o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho.
Atendeu n-os meses, o objetivo previsto no plano de trabalho que é ofertarà população a participaçáo no coro musicaí, apresentaçÕes à comunidadelocal, 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 correspondentes a presenteprestação de contas somam o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais).

lV'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadospela organização da sociedade civil na prestação de 
"oni"i, 

quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidosno respêctivo termo de coraboração ou de fomento.

pelo Protocolo no Z01BtZg61(março),



PREFEITURA MUHICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur pedro Mü[er

A entidade apresenta Recibos despesas correspondentes a RS r.200(setemil e duzentos reais), correspondente a despesas com Regente ePreparador Vocal.

- Ressalva quanto ao Recibo, que não possui varor Fiscar.v' Análise de eventuais auditorias realizadas fãro* controles internos eexterno, no âmbito da fiscarização preventiva, bem como de suasconclusões ê das medidas quê tomaram em ocorrência dessasauditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,apenas as apresentações públicas realizadas.

coNCLUSÂ?-tn:q:eprestação de contas estão de acordo com o pranode trabalho, APROVADO com iessalvas quanto ao Recibo emitido nâo tervalor fiscal,

Portâo, em 20 de junho de 201g.

RAMENTO E AVALIAÇÃODE MONIT


