
PREFEITURA MUNICIPÂL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAçÃO N'02'20í8

A Comíssão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela portaria Íto1§9/2017-e composta pelas §ervidoras: Priscila Lemmertz Diefenthâler, I\íarina lreneweschenfelder smuczek e Rosaura Guimarães cárieà Gomes, oianie'da prestação
de Contas do Associação Coral de Portão referentá-ro* meses de junho, julho eagosto deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. Sg,
§1o da Lei 13.01 9t2A14:

Prestação de Contas apresentada
2A 1 8/ 547 6fi u tho) e 201 8i627 4(agosto)

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

A Assocíação coral demonstra manter ensaios semanais.
Na Ata e na§ fotos, estão elencadas as atividades realizadas pelo grupo,
entre elas apresentaçÕes locais, regíonais e nacionat, repreàentando oMunicípio de portão.
os ensaios são abertos à popuração sêm custo aos participantes.
DesenvolveT.a aproximação da populaçâo com a música e desenvolvemprojetos sociais voluntários à sociedade. 

-

ll'Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício social obtido em razão da execuçao go cbjetoaté o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovadosno plano de trabalho.
Atendeu no nos meses o objetÍvo previsto no plano de trabalho que éofertar à população a participação no coro musical, apresentaçoes àcomunidade local, aproximando à população com a música'e representar o._- MunicípÍo em evenios regionais e nacioná|.

lll. valores efetivamente tranõferidos pela administração pública.
os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação de contas somam o valor de R$ 7.zaa,oa (sete mil e duzentos
reais).

lV'Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadospela,organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o atcance das metas e resultados estabelecidos
no rêspectivo termo de coraboração ou de fomento.

pelo Protocolo r'to 201914999(junho).
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A entidade apresenta Recibos despesas correspondentes a R$ 7.200(setemil e duzentos reais), correspondente a dãspesas com Regente ePreparador Vocal.

- Ressalva quanto ao Recibo, que não possuivaror Fiscar.v' Análise de eventuais auditorias realizadas prro" controtes internoe eexterno, no âmbito da fiscarização preveniira, nem como de suasconclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessasauditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,âpenas as apresentaçÕes públicas realizadas.

coNClusÁg:1ryg?_eprestaçao de contas estão de acordo com o pranode trabalho, APRovADo com ressalvas quau-to ão Recibo emitido não tervalor fiscal.

Portão, em 1g de setembro de 2A1g.

TToRAMENTO E AVALTAÇÃo


