
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÂO
Centro Administrativo Arthur pedro Mü[er

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N" g3I2O18

À Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras:
Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e Roiaura Gulmarãei Conêa Gomes,diante da Prestação de Contas do CTG Timbaúva, referente os meses seternbro,
outubro, novembro, e 

-dezembro, 
passamos a tecer Relatório Técnico nos termos doart. 59, §1o da Lei 1i.019DA14:

. Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo no 201 glàgl - referente odesenvolvimento da Parceriã, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme
Plano de Trabalho de 2018

Documentos juntados: Relatório, ofício, declaração e comprovantes de
despesas.

l.Descrição sumária das atividades e metas estabetecidas:
As atividades desenvolvidas pela osc foram às seguintes:- Formação de Grupo Mírim com participação Oã aO crianças {04 a 10
anos), mantendo ensaios semanais;
- apresentaçÕes em eventos regionalistas e do Município;
- participação em palestras, eventos, concursos.
- Formação do grupo juvenil c9m participação de Z2jovens (13 a 17 anos),
ensaios semanais nas terças-feiras à noite-na sede dã osc;'
- participação em 2 concursos e 3 apresentaçÕes de livre expressão;- participaqão de 30 integrantes e famíliàs, na invernada juvenil nâs
atividades da ação no 3

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício sociat obtido em raião da execuçao ao objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no planc de trabalho.
O objetivo do programa previsto no plano de trabalho é o desenvolvimento
da cultura gaúcha no Município, criando grupos de invernadas de dançamirim e juvenil. O desenvolvimento e pro[agação da cultura gaúchi,
através de pesquisas, debates, cursos e àonieréntias, concursos e cutras
atividades.
Suscitar ju$o êr população a necessidade de preservação e deíesa dopatrimônio histórico e curturar do Rio Grande do sur.

lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação de contas somam o valor total R$1.200,00 (hum mil e duzentos
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reai§) por mês totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para
execuçâo do projeto no ano de 201g.

lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estãbelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
A entidade apresenta despesas correspondentes a RS 3.§00,00 (três mil e
seiscentos reais, correspondente a despesa de instrutor de dança.
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no AA2O18 - ao instrutor de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no fi12018 - ao instrutor de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00
Recibo de Pagamento AutÔnomo - RPA no 11ftA18 - ao instrutor d* dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA no 1212A18 - ao instrutor de dança
Lourenço de Oliveira Nunes, no valor de R$ 1.200,00

V. Análise de eventuais auditorias reatizadas pelos controles internos e
externos, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram êm ocorrência dessas
auditorias.
Nâo foram realizadas auditorías externas no período pela Comissãc,
apênas as apresentaçÕes públicas realizadas.
coNCLUSÃo: Rçoes e prestação de contas de acordo com o plano de
trabalho estando APR0VADAS com relação ao ano de 2019.

OBSERVAÇÂO:
§ugere-se que para o ano de l0Í9, a entidadê apresente fotos das
atividades realizadas, acompanhadas de listagem de presença dos
paÉicipantes das invernadas atendidas por este pseto.

Portão, em 24 de Janeiro de 20.tg.

NTTORAMENTO E AVALTAÇÃO


