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RELATORIO TÉCNICCI DE MCINITORAMENTO Ê AVALIAÇÂO N" CI8/2020

A Üomissão cie Ívianiioramenio e Avaiiação nomeada peia Poriaria n+
12-94nA19 e compostâ pelas servidoras: Priscíla Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk
e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Frestação de Contas da Entidade
União Prctetora dos Animais de Portão - referenie ao mês de Janeirs de 2021,
passamos a tecer RelatÓrio Tecniso nos termos da art. 59, §1o da Lei 13.01912014"

Docurnentcs ju*tedes: Ofícics, Relat*ri+ Ce ati'ridades c+ra fctcs, Relatóric
de despesas e coínprovantes fiscais.

LDescrição sumária das atividades e metas estabetrecidas;
O projeto consiste na Proteção e bem-estar animal no âmbito do Municípic
de Portão, reaiizando a adrninistraÇãc do tânil Municipai Ê atendimento de
urgência de anirnais de ruâ, com oferecimento de alimentação (aos
animais do Canil), vacinação. resgates, castração, realizando contrataçâa
de serviços de médico veterinário, ração e medicaçâo.
Da mesma íci-ma, c projeto conslste na realizaçáo de campanhas de
adoção e educaçãc, coilj palestras e esclai'ecirirento em escolas, com
material expÍieativo.

Il.Análise das atividades realizadas, do cunnprimento das metas e de
impacto do benefício social obtido em razão da execução do obieto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
nn nlann r{a fnq}rallrnaav liaqrav uv at gvüa-iiJr

ttJo período verificando Relatorio de atividades, foram atendidas as metas
relacionadas atendimento e proteção anirnal, bem como gestão do canil
municipal, atendimento de urgência de anirnais de tuas através de serviço
mêdico veterinário. Com relação a casiraçÕes, verifica-se que foram
atingidas as metas mensais no per[odo^
Com relaçâo a realização de paiestras de educação a proteção animal nas
escolas, resta prejudicado, considerando suspensão das atividades
escolares em razão das n-'redidas de isolamento pelo COVID-19. Sugerindo
que, quando da renovaçãa d* presente, deverá a meta ser ccntemplada
q'.;andc do retcrnc das atividades escolai"es.

lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.
CIs valores transferidos a entidade para o Projeta corresponde ao valcr
total de RS 15.000,00 (quinze mil reaís), com relaÇão ac mês de JaneÍro.
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lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentâdCIs
nela organização da sociedade civil na prestação de contas- quando
nãn #nr F^ffi^r^rrârla n llnanaa rlac mafqe a racrrlfaclnc acialralanir.lnattsv lvr vvrrrHrvYuvv v grvurrvv uúü i!içlqü g.ÉúuiÉguv'g ç-giquElEuivvú

nCI re§pectivo termo de colaboração ou de foments.
A entidade apresenta relatório de despesâs mensal.
Sobre as despesas apresentadas, para fins de comprovaÇão, de acardo
cCIm a Lei 13.ü1§/2t19 e fulanuai de Prestação de Contas das OSü's,
todas estào de acordo com a proposta do proleto ioram qastos um total de
R$ 13.1 92,22 sendo que.
- üambustível. R$ 6'15,1?
- ServiÇos médicos veterinários. Ê.$ 4.524,*ü
- Prestação de Serviçc (Ledir Klirneck) n'ranutenção canil, R$ 3.50C.üC
- Pecuái'ia. RS 4.553,"i0

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles intennos e
externo, no âmbito da fiseatrização preventiva, bem cCImo de suas
çonclusÕes ê das medidas que tomaram ern ocorrêneia dessas
auditariae.
Nlôa fnram raalizorlac ar rÀi{nriao avtarnac n^ narínÀa nala í\nmiecãnl!dU ivrur!i iÇüiia(avüif Clu\JrLUriúJ É^tEi irqJ ilU yçi iUUU yÇ'Cr v\/rirr§Júv.

pÕrém tern se acompanhado as atividades realizadas na Município.

r.lüNüLU§ÃO: AçÕes esião de acordo com o plano de trabalho, ficand*
APRüVADA quanto ao período, no que diz respeito as ejespesas.

Portâo, em 06 de abril de
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