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RELATORIO TÉCNICO DE MONITORÂMENTO E AVALIAçÃ

A Comissão de Monitoramento e Avaliaçãc composta pelas servidoras:
priscila Lemmertz Diefenthãler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes,

diante da prestação de Contas do CTG Timbaúva, referente os meses de junho a

dezembro, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1o da Lei

13.01912414:
prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 201913928 - referente o

desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme

Plano de Trabalho de 2019.

Documentos juntados: Relatório, Ofícío, dscllrnentos de pagamento por RPA

l.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
As atividades desenvolvidas pela osc faram às seguintes:
- Formação de Grupo Mirim cam participaÇão de 30 crianças (04 a 10

anos), mantendo ensaios semanais,
- apresentaçÕes em eventos regionalistas e do Município;
- participação em palestras, eventos, concursCIs'

- Formação do grupo juvenit com participação de 22 jovenl i13 a 17 anos),

ensaios lemanãis nas terças-Íeiras à noiie na sede da OSC;

- participação em 2 concursos e 3 apresentaçÕes de livre expressão;
- 
'partiiipáção de 30 integrantes e famílias, na invernada iuvenil nas

atividades da ação no 3

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do

impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o perÍodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados

no plano de trabalho.
O úetivo do programa previsto no plano de trabalho é o desenvolvimento

da cultura gaúchã no IVtunicípio, criando grupos de invernadas de dança

mirim e juienil. O desenvoivimento e propagação da cultura gaúcha,

através dâ pesquisas, debates, cursos e conferencias, concursos e outras

atividades.
suscitar junto à população a necessidade de preservação e defesa do

patrimÔnio histÓrico e culturalda Rio Grande do Sul'
lll. Vaiores efetivamente transferidos pela administração pública'

Os valores transferidos a entidade nos me§es correspcndentes a presente

prestação de contas sümam o valor total RS 1.200,00 (hum mil e duzentos

reais) por mês totalizando RS 7.200,00 {sete mil e duzentos reais),
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considerando que o mês de junho.iá fora depositado no mês de maio, para
execução do projeto nCI ano de 2019.

lV.Análise dos documentos comprobatorios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboraçâo ou de fomento.
A entidade apresenta despesas conespondentes a R$ 8.400,00 (oito mil e
quatrocentos reais, correspondente a despesa de instrutsr de dança.
-NF 2 - para instrução de dança nos meses de junho, julho e agosto de
2419, no valor de RS 3.600,00, emitida por Lourenço Nunes;
- NF 3 - para instrução de da*ça nos meses de setembro, outubro e
novembro, no valor de R$ 3.§**,00, emitida por LourenÇo Nunes;
- NF 4 - para instrução de dança no mês de dezembro, no valor de R$
1.200,00, emitida por Lourenço Nunes.

V. Análise de eventuais auditarias realizadas pelos controtes internos e
externos, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusÕes e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias,
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão,
apênas as apresentações públicas realizadas.

conclusão: Fica aprovada a prestação de contas no período. Aprovada
para o exercício de 2019.

Portão, em 23 de janeiro de 2020

TToRAMENTO E AVALTAÇÃO


