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RELATORTO TÉCNICO DE MONTTORAMENTO E AVALTAÇÃO N" 0st2g2}

l\ tomissão de fu{onitoramenio e trvaiiação nomeada peia Portaria R*
129412019 e composta pelas servidoras: Friscila Lemrnertz Diefenthâler, Juliane Birk
e RCIsaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Entidade
União Pratetora dos Animais de Fcrtâo - referente ao mês de Fevereiro de 2A21,
passamo§ a tecer RelatÓrio Técnico nos termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912A14.

Docurne*tcs iuntad*s: CfÍ*i+s, Relatóric de ati';idades ccm fotcs, Relatóric
de despesas e comprovantes liscais.

i.Descrição sumária das atividâdes e rnetas estabelecidas;
Õ projeto consisie na Proteção e bem-estar animal no àmbito do Município
de Fortão, realizando a administraÇão do eanil Municipai e atendtmentCI cte
urgência de animais de rua, com oferecimento de alimentação (aos
animais do Canil), vacinação, resgates, castração, realizando contrataçâo
de serviços de médico veterinário, ração e medicação.
Da rnesma fcrma, a prc.leta ccnsiste na realização de campanhas de
+r{aaÃa a ar{' rac_^õ_n aam nalaa{r+o a aaalaraaiman*a am aaanl^nçruuçdv É suiiucivdv, úviii iidisiüLidb e Eí'UídieuiííiUiitU eíÍi eriUUiH§, ÇÇíii
materiai expiicativo.

ll.Análise das atividades realizadas, do curnprimento das metas e do
irnpacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovado§
nn nlana rla *rqhrllra.,v Ptqilv uE Lr qvgaiiur

No período verificando Relatorio de atividades, foram aiendidas as metas
relacionadas atendirnento e proteção animal, bem como gestâo do canil
municipai, atendinrento de urgência de anirnais de tuas através de serviço
médico veterinário. Com relação a castrâÇÕes, verifica-se que foram
atingidas as metas mensais no períocjo.
Com relação a realizaçáo de palestras de educação a proteção animal nas
escola§, resta prejudicado, cCInsiderando suspensão das atividades
escolares em razão das medidas de isolarnento pelo COVID-19. Sugerindo
que, quando da renovaçãc dc presente, deverá a metê ser contemplada
ar rnnr{n r{a ralnrnn rlco alirrir,larlan aonalarnoqLl€rr lull \jrJ i ÇatJi i Iv uüb (7iiviri€iuE5 Eifuuidigir.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade para o Projeto corresponde ao valor
total de R$ 15.000-00 {quinze mil reais}, com relação ao mês de Fevereiro
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lV.Análise dos docnmentos comprobatórios das despesas apresentados
pêia organização da soeiedade eivil na prestação de eontas, quando
não ior comprovado o aicance rias meias e resuitaeiüs estabêieeidos
no respectivo termo de çolaboração ou de fomento.
A entidade apresenta relatório de despesas mensal.
Scbre as despesas apresentadas, para fins de comprovação, de acordo
corn a Lei 13.ü'1912019 e Manual de Prestaçâo de Cantas das O$C's,
todas estão de accrdc com e propcsta dc projetc, fcram gastos unn total Ce
R$ i3"240,ü0 seneio que:
- Combustível: RS 400,00
- Serviços médicos veterinários: R$ 8.880.CI0
- Prestaçáo de Serviço (Ledir Klimeck) manutenção canil: R$ 3.500,CIO
- Pecuária: R$ 500,00

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no ârnbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditsrias.
Não íorarn reaiizacjas auciiiorias exiernas no períocio peia Comissão,
porém tem se acompanhado as atividades realizadas no Município.

CONGLUSÃO: RçOes estáo de acordo com o plano de trabalho, ficando
APROVADA quanto ao per-íodo, no que dÍz respeito as despesas.

Fortão, em 06 de ahril
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