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Centro Administrativo AÉhur Pedro Müller

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N" 1ÜI2O2A

A Üomissâo cje Íúoniioramenio e Âvaiiação nomeacia peia Poriaria nc
129N2A19 e composta pelas servidsras. Priscila Lemmertz Diefenthãler, Juliane Birk
e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Entidade
União Protetora dos Animais de Portão - referente ao mês de Março de 2A21,
passemos a tecer Relatório Tácnico ncs termos do art. 59, §1o da Lei 13.0192A14:

Üocumentos juntados: Oííeios, Reíatório de ativieiacjes conr iotos, Reiatório
de despesas e comprovantes fiscais.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
0 projeto consiste na Proteção e bem-estar animal no âmbito do Município
de Pcrtãe, realizando a administraçãe do Canil Municipal e atendimenta de
urgência de anlmais de rua, corn oferecimento de alimentaçáo (aos
animais do Canil), vacinação, resgates, castração, realizando contraiaçâo
de serviços de médico veterinário, ração e medicação.
Da mesma forma, o projeto esnsiste na realização de campanhas de
acioção e eciucaçás, com paíesiras e esciareçimenio em escoias, Çom
material explicativo.

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
irnpacto do benefício social obtido em razão da exeeução dCI objeto
até o períod+, ++rn base n+s lndiead+res estabelecldos e aprovados
nô Blans de trabalho.
No período verificando Relatório de atividades, foram atendidas as metas
relacionadas atendÍmento e proteção animai, bem corno gestão do canil
municipal, atendimento de urgência de animaÍs de tuas através de serviço
rnédico veterinário. Com relação a castraçÕes, verifica-se que foram
atinoidas as metas mensai-q no neríodnr rú- iJ_v: ivuL:.

Com relação a realizaçâo de palestras de educação a proteção animal nas
escolas, resta prejudicado, considerando suspensão das atividades
escoiares em razão das medidas de isolamentc pelo COVID-19" Sugerindo
que, quaRdo da renovação do presente, deverá a meta ser contemplada
quaneio cio reiorno eias aiivieiaeies escoiares.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entídade para o Projeto corresponde ao valor
total de R$ 15.000,00 {quinze mil reais}, corn relação ao mês de Março
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lV"Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela Õrganização da sociedade eivii na prestação de eÕntas, quanda
não for comprovatio s aicance eias metag e resuitarios esiaheiecieios
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta relatório de despesas mensal.
Sobre as despesas apresentadas, para fins de comprovação, de acordo
com a Lei 13.01912019 e Manual de Prestação de Gontas das OSC's,
todas estãc de acordo ccm a pr"opcsta do prcjeto, foran.l gastcs um totai de
R$ i9.744,'i0 sendr que.
- Combustível: R$ 1.049,ü0
- Serviços médicos veterinários. R$ 6.446,00
- Prestação de Serviço (Ledir Klimeck) manutenção canÍl: RS 3.500,00
- Pecuária: RS 503,1ü
- Ranãn' R-q R ?44 nn

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles intennos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem corno de suas
conctrusões ê das medidas que tomaram em ocorrêneia dessas
auditorias.
Não foram reaiizacjas auciiiorias exiernas no períocio peia Comissão,
porém tem se acompanhado as atividades realizadas no Município.

CONCLUSÃO: Rçaes estão de acordo cem o plano de trabalho, ficando
APROVADA quanto ao períodc, ne que diz r"espelto as despesas.
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