
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Adrninistrativo Arthur Pcdro Müller

RELATORIO TÉCN'CO DE MON'TORAMENTO E AVALIAÇÃO N" A5I2O1I

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras:
Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,
diante da Presiação de Contas da Assoeiação Coral de Portão referente aos meses
de outubro, novembro e dezembro deste exercícic, passamos a tecer Relatório
Técnico nos terr*os do art. 59, §_'lo da Lei 13.01912014:

Documentos juntados: Relatório financeiro, Atas de atividade, fotos e Notas
fiscais.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A Associação Coral demonstra, através de fotos, realizar os ensaios e
apresentaçÕes no período.
Os ensaios são abertos de forma gratuita à população portonense e visa
fomentar projetos culturais na cidade, além disso, tem a Íinalidade de
aproximar a música, através do canto coral, â vida das pessoas.

ll.Análise das atividades realizadas, do ciimprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, eom base nos indicadcres estabeleeides e aprovados
no plano de trabalho.
Atendeu no período o objetivo previsto no plano de trabalho que é ofertar à
poputação a partieipação no cors musieal, apresent-ações à comunidade
local, aproximando à população com a música e representar o Município
em eventos regionais e nacional.
No período o grupo se apresentou na abertura do evento da 't8a Volksfest
e eventos natalinos no Município.

lll. vaíores efetivamente transferidas pela administração púbrica.
Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação de contas somam c valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais).

lV.Análise dos documentss cen:probatórios das despesas apresentados
peta organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for coiilproYado e aicaace das metas e resultados estabelecidos
no rêspectivo terrno de colabçr*ção ou de fomento.
A entidade apresenta NFe de despesas corespondentes a R$ 4.200,00
(sete mil e duzenios reais), csrrespondente a ciespesas com Regente e
Preparador Vocal.
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V. Análise de eventuais
externo, no âmbito
conclusões e das
auditorias.
Náo foram realizadas
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NFe 026.791.615 - Vator R$ 2.400,00 - Rodrigo da Rocha Leite - serviços

de Regência Técnica e Preparação Vocal;
NFe 027.1 42.014 - Valor R$ Z.+OO,O0 - Rodrigo da Rocha Leite - serviços

de Regência Técnica e Preparação Vocal;

NFe 027.506.583 - Valor RS 2.400,00 - Rodrigo da Rocha Leite - serviços

de Regência Téenica e Preparaçâo Voeal;
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